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রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পাত্রকা 

( রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের দশম সীঁন্ঘংসরিক অধিবেশনে পঠিত ) 

সভাপতির অভিভাষণ। 
সভ্য মহোদন্নগণ এবং সমবেত যুবকরন্দ -- 

যে আসনে পর্যায়ক্রমে বঙ্গের এক একটি করিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি অধ্যাসীন 
হইয়া! আদনের গৌরব এবং শোভা বিস্তার করিয়াছেন, এমন কি একদিন সাহিত্য-সত্াট 
রবীন্্রনাথও যে আসনে উপবেশন করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, “সাহিত্য- -মছারথ 
মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহোদর একদিন যে আসন অলম্কৃত করিয়াছিলেন, 
সেই আসনে উপবেশন করিবার জন্ত আমার ন্তায় ব্যক্তির প্রতি কেন যে সভা- 

বন্দের আর্দেশ প্রচারিত হইল, তাহা! আমি প্রথমে কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। অনেক 
চিন্তার পর স্থির করিয়াছি, অপর আর কোনই কারণ নাই, বন্গ-সাহিত্যের সম্বিত 
অস্তাপি ধাহার নাম নান! প্রকারে বিজড়িত রহিয়াছে, ধিনি আবাল্য বু তায়, 

প্রবন্ধে, লঙ্গীত-রচনায় বগসাহিত্যের ০সবা করিতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, সেই 

পুপ্যশ্লোক পুঙ্জনীয় পিতৃদেব একদিন এই পরিষদের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। সেই 
কারণেই যোগ্যতা অযোগ্যতার বিশেষ বিচার না করিয়া এই গুরুভার আমার প্রতি 
অর্পণ কর! হইয়াছে । লক্ষ্মীর প্রসাদ-গন্ধ সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার হয় জানি; 
কিন্তু সরম্বতী লক্ষ্মীর নার সেরূপ উদার প্রকৃতির দেবী নহেন যে, বিন! উপাঁসনায়, 
বিন! তপন্কায়, পিতার অর্জিত সরম্বতীর প্রসাদ-লব্ধ ধনে তিনি অনায়াসে তাহার পুত্রকেও 
অগ্নিকারী করিবেন। 

ভারত-সম্রাটের কল্যাণ ও বিজ্ঞয়-কামন! এবং লর্ড হা্ডিংএর 

কার্ধ্যকাল-বৃদ্ধিতে কতজ্ঞত1 ও ধন্তবাদ-জ্ঞাপন। 

আমি এতছুপলক্ষে সর্বাগ্রে আমাদিগের রাগাধিরা ভারত-সাম্রাজযের অধিপতি 
পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের কল্যাণ-কামন। করিয়া, বিজর-কামন! করিয়া আপনাদিগের 
নু নত্তিকমে এই উচ্চাসনে অঅধিরোহণ: করিতেছি । এই প্রসঙ্গে ইহাও উদ্লেখযোগা 
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যে, আমাদিগের গ্রজাবসল, নুদক্ষ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হাডিং আগামী মাচ্চ মাস 

পর্য্যস্ত, তাহার নির্দিষ্ট কার্যয-কালের অতিরিক্ত কাল; ভারতে থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছেন 

এবং সম্রাট, এই বিধান অনুমোদন করিয়াছেন। এই জন্ত আমর” তাহার নিকটে, 

ভারত-সচিবকে এবং লর্ড হাডিংকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

নানা কারণে ভারতের এবং বুটীশ-সাআাজ্যের মঙ্গলের জন্য ল্ হাডিংএর এ দেশে 
আরও কিছুকাল থাক! যে বিশেষ বাঞ্ছনীয় তাহা! ভারতবাদিমাত্রেই অনুভব করিতেছে। 

গৌড়, বরেন্দ্র বা পৌগুদেশ। সীমা ও প্রাচীন ইতিহাস। 
পালবংশ। 

উত্তরে বাহার নগরাজ হিমাদ্রি তৃষরারত উচ্চ শুঙ্গে গগনভেদ করিয়। দণ্ডায়মান, দক্ষিণে 
যাহার নদরাজ লোৌহিত্যের সহিত মিলিত হইপার *ন্ত পদ্ম। নামে আথ্যাত হইয়া ফেনিল 

বীচিমালার হার পরিয়া জাহবী ড্রুঃবেগে ধাবমানা, পুর্বে যাহার প্রাগ্জ্যোতিষ- 

ভূমির সীম! নির্দেশ করিয়া গিরি শৃঙ্গের ন্যায় অসংখ্য তরঙ্গ তুলিয়া ঘন ঘোর গর্জনে 
জগংকে পরিত্রস্ত করিয়৷ লাগরাভিমুখে ভ্মহাকায লৌহিত্য বহমান, পশ্চিমে যাহার 

দেবমানবের আরাধ্য। শুত্র-সলিল! স্ুুর-তরঙ্গিনীর অধিষ্ঠান সেই জনপদের নাম গৌড়, 

বরেন্্র বা পৌণড।। একদিন: পালবংশের আদিপুকষ গ্োপালদেব গড়ের দিংহাসনে 
উপবেশন করিয়া রাজ-মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন, পালৰংশীয় রাঁজাদিগের সময়ে 

সমুদ্র উত্তরাপদ ইহাদিগের অধিকৃত ছিল। আমরা এখন দেশীয় এবং বিদেশীয় 

পণ্ডিতদিগের গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিতেছি যে, সে সমর 

পালবংশীয় নরপতিদিগের প্রতাপ এবং ক্ষমতা দিল্লী ও কান্যকুজ পর্য্যস্ত অনুভূত হইত। 

পান্ধার-রাজ পর্য্ত ইহার্দিগকে কর প্রদান করিতেন। বক্ষরাজ ইহ্থাদিগের আধিপত্য 

অবনতমন্তকে শ্বীকার করিতেন। বিত্রস্ত হইয়া উতৎ্কল, কলিঙ্গের অধিপতি আদেশ 

পালন করিতেন। দাক্ষিণাত্যের রাজন্তবুন্দ সভয়ে সময় অতিবাহিত করিতেন। এই 

মকফল এঁতিহাসিক তত্বের জন্ত আমরা ইংরাজ প্রাত্বতত্বিক মহাপুরুষদ্দিগের নিকট 

চিরকাল খণী খাকিব। এই রঙগপুর জেলার অন্তর্গত ধর্শপাল নাষক স্থান সম্রাট, 

ধর্মপালের ক্ষীণ-ম্থৃতি জাগাইয়। তুলিতেছে। বাগছ্য়ারে এখনও পালবংশীয় রাজ! বাঁকৃপালের 

প্রাসাদ্ধের ধ্বংসাবশেষ “ভবচন্দ্রের পাট নামে আধ্যাত হইয়া রহিয়াছে। রগপুরের 

অদূরে বোদাল গরুড়ন্তস্ত এখনও আকাশ ভেদ করিয়া মন্ত্রি-ত্রেষ্ঠ গুরব মিশ্রের 
গৌরব ঘোষণার সঙ্গে পাল নরপতিদিগের গুণ-গাথ। গাহিতেছে। 

সেনবংশ। 

পালবংশের অন্তগমনের পরে সেনবংশের অভ্যুদ্য়। উক্ত বংশের আদি রাজ। 

বিজন়সেন একদিন রাঁজদণ্ড করে ধারণ করিয়া এই বিশাল রাজ্য প্রবল পরাক্রনে 
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শাসন করিয়াছেন। শেষ রাজা লক্ষণসেনেরও রাজধানী লক্ষণাবতী উত্তরব্জে 

অবস্থিত। প্রাগ্জ্যোতিষের নীলাদ্রি-শিখরে ও সাগর-তরঙ্গন্নাত শ্রীক্ষেত্রে একদিন লক্মণ- 

সেনের বিজন্-বৈজয়ন্তী উড্ভীয়মান হইত। প্রয়াগে যজ্জ-যুপের সহিত একদিন লক্ষ্ষণ- 

সেনের জয়-স্তত্ত প্রোথিত হইয়াছিল । আমরা নৃপতি লক্ষ্মণসেনকে তুলিয়াছি; কিন্ত 

মিথিলাবাসীর! ভুলিতে পারেন নাই। তাহারা অগ্াপি 'লং সং বলিয়া লক্ষ্মণ সেনের 

অব গণনা করিতেছেন এবং পঞ্জিকায় লক্ষণের অব লিখিত হইতেছে। মহারাজ 

মহীপালের সভায় বসিয় কবি ক্ষেমীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ নাটক “চণ্ু-কৌশিক' লিখিয়াছেন। 

মহাকবি জয়দেব লক্ষমণপেনের সভায় বসিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়! জগৎকে মুগ্ধ 

করিয়াছেন। মহারাজ বলালসেনের রচিত গবেষণাপুর্ণ স্ুবৃহৎ সংস্কৃত পুস্তক আছে। 

গুরুদেবের রচিত ম্মৃতিনিবন্ধা ও সাংখ্যদর্শনের টাক! আছে, মন্ত্রিরচিত স্বৃতিনিবন্ধ 

আছে? ধর্দাধিকারের রচিত স্বৃতিনিবন্ধ ও বেদের টীকা আছে। সে সময় রাজভাষ! 

ছিল-_সংস্কৃত। প্রচলিত ডাষ! কি ছেল, এখনও জানিবার উপায় নাই। 

লক্ষমণনেনের প্রতি অবথ! কলঙ্ক(রোপ 

ও তাহার বীর পুজন্বয় । 

লক্মণসেনের প্রতি ইতিছাদে যে কলঙ্ক-মপীর বিলেপন হইয়াছে, তাহা যে 
সম্পূর্ণ ভ্তায়বিগঠিত, তাহ! ইতিহাস-লেখক স্বয়ং মিনাজউদ্দীনের কথাতেই বুঝ! 

যাইতেছে । তিনি স্পষ্টতঃই লিখিয়া গিয়াছেন, লঙ্ষণসেনের বংশধর বঙে সে সময়ও 

রাজ্যশাসন করিতেছিলেন; লক্ষমণসেন ইং ১১১৯ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন 

এবং বক্তিয়ার খিলিজি ১১৯৮--১১৯৯ অব্দে দিলীশ্বর কুতুবউদ্দীনের বিজয়-পতাক! 
বঙ্গে উড্ডীন্ করেন । 

নোয়াখালী জিলায় দত্তপাঁড়া নামক একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের দতবংশ 

অতি প্রাচীন বংশ। পূর্বে তাহাদিগের রাজোপাধি ছিল, এখনও দেশবাসী তাহাদিগকে 

রাজা বলিয়। নিদ্বেশি করে। তাহাদিগের আদিপুরুষের 'নাম লক্ষ্মণ মাণিক্য। সে 

দেশের প্রবাদ, তিনি পূর্বে নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, বক্তিয়ার খিলিঞির ভয়ে তাহার 
আরাধ্য! কালীকে নৌকার উঠাইয়া গুরু-পুরোহিত সঙ্গে সপরিবারে পুর্ববঙ্গে প্রস্থান করেন 

এবং তুলুয! নামক পরগণ! নিজের আয়ত করিয়। নুখ-স্বাচ্ছন্দে সেই দেশে বাস করেন। 
কিংবদস্তী মাত্রই মিথ্যা বলিতে পারি না। কিংবাদস্তীর মধ্যেও কোন প্রকার সত্য নিছ্তি 
থাকে। মিনাজউদ্দীন সৈনিক পুরুষের যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আছে, 
প্তু'ইয়ার-লছমনিয়া* পলাইয়া গিয়্াছে। ভূঁইয়ার অর্থে আমর! সামান্ত জমিদার মাত্র 

বুঝি, রাজাধিরাজ বুঝি না। এই ভূইয়া" শব দেখিয়াই আমরা কিংবাতী-প্রসিদ্ধ 

লক্ণ মাণিকাকে লইতে পারি, গৌড়েশ্বর লক্ণসেনকে লইতে পারি না । অজ্ঞাত 



৪. রঙ্গপুর-সাঁহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা . 

কোন কারণে, রাজাধিরাজ লক্ষণসেনের পুল্র বিশ্বরূপসেন-_গৌড়ের রাজধানী 
পরিবর্তন করিয়া ন্বর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে কারণে রাজধানী 

পরিবর্তিত হইয়াছিল, সেই কারণে বোধ হয়, গৌড়ে একটিও জন-প্রাণী ছিল ন।। বীরশ্রেষ্ঠ 
বক্তিয়ার গৌড়ে আসিদ্লা একটি প্রাণীরও সাক্ষাৎ পান নাই। বিনাযুদ্ধে বিনা রক্তপাতে 

গৌড় তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কাঁমরূপে অভিধান করিয়া সফলমনোরথ 

হইতে পারেন নাই। লাঞ্চিত হইয়া! কামরূপেশ্বরের ভয়ে. ব্রন্দপুজ সম্তরণ করি! 

তীহাকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল । এই কামরপেশ্বর কে অবধারণ কর! 

আবশ্তক। ভারতে যথন বক্তয়ারের অপ্রতিহত প্রতাপ, লঙ্ষণসেনের পুজর কেশব 

সেন ও বিশ্বব্ূপসেন স্ুবর্ণগ্রামের রাজ-দিংহাসনে বসিয়া তখনও তাম্রশাসনে সগর্কে 

পগর্দ-যবন-প্রলয়কাল-রুদ্র* বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেন। সুতরাং ভয় কাহাকে 

বলে তাহারা জানিতেন না । এ্রতিহাসিকের! বলেন, রাজ-সিংহাসন লইন্ এই ত্রাতৃতয়ে 
গৃহ-বিবাদ হইয়াছিল, সেই হ্ত্রে মুসলমান সেনাপতি সুবিধা পাইয়াছিলেন।- আমার 
মনে হয়, সেই' সঙ্গে আরও একটু অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরিশেষে 

ভ্রাতৃদ্বয়ের আপোষে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি হয়, তাহাতে এক ভ্রাতা বঙ্গদেশ গ্রহণ করেন, 

অন্ত ভ্রাতা কামরূপ-রাজ্য লয়েন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কামরূপ ( প্রাগ্জ্যোতিষ ) মহারাজ 

লক্ষ্ণসেনের অধিকৃত ছিল । মহাবীরসেনের বংশধর ভিন্ন অন্ত অসভ্য রাজা, বীরকেশরী, 

যুদ্ধবিস্তায় সুশিক্ষিত বক্রিয়ারকে লাঞ্চিত করিতে পারেন, তাহ! বিশ্বাস করিতে পারি না। 

রাজ। নীলাম্বর খেন না সেনবংশীয় ? 

এই অ্রাতৃৎ্য়ের পরে সেনবংশের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। পাতসাহ নাম গ্রহণ 

করিয়] যখন হুদেনসাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিঠিত, সেই সময়ে রাজ! নীলাস্বর কামব্ধপ, 

কোচবিহার ও রঙ্গপুরে নির্ভয়ে শাসনদণ্ডের পরিচালন] করিতেন। 'আসাম-বুরপ্ী' এই 
নীলাস্বরকে 'থেন, বলিয়াছেন। থেন কি আমর! বুঝি না, অন্তত্র খেন নামে কোন জাতির 

অত্তিত্ব নাই। আসামে তিন শ, কারের উচ্চারণ থ। তাহারা দত্তবাঁচক দশন্ শবেরও 

"খন, উচ্চারণ করে। এই জন্ত রাজা নীলাম্বরকে আমি সেনবংশসম্ভৃত বলিতে চাই। 

রজপুরে রান! নীলাম্বরের সুদৃঢ় হুর্গ অস্তাপি বিভ্তমান । 

রাঁজা নীলাম্বর ও হুসেনসার সমসাময়িক বঙ্গালা-সাহিত্য ও টু 

তাহাতে রঙ্গপুর প্রভৃতির প্রচলিত শব । 

রাজ নীলা্বরের সময়ে বাঙ্গাল! ভাষা সর্বত্র গ্রচলিত। হুসেন সার রাজধানী গৌড়ে 

মহাপ্রভু চৈতন্জদেবের পদ-চি্কু দেখিতে পাই। মহাপ্রভু স্বয়ং চণ্ডীদাস, বিদ্তাপতির পদাবলী 

গাছিতেদ। বিদ্ঞ।পতির পদাবলী বাঙ্গালা-ভাবায় রচিত হউক ব! না হউক, চণ্ডীদাসের পদাবলী 

খাঁটি হাজালায় রচিত। মহাপ্রভূর তিরোধানের পরেই চৈতপ্তহঙগল, ঠৈতত্ত-তাগৰত ও 



সন ১৩২২, ১ম সংখ্যা) সভাপতির অভিভাঁষণ ৫ 

চৈত্তন্ত-চরিতাষুত বাঙাল! ভাষায় লিখিত হইয়াছে । আমি আত্-প্রদাদ অনুভবের সহিত 

বলিতেছি, দক্ষিণ-বঙ্গে রচিত হইলেও এই সকল পুস্তক রঙ্গপুরে প্রচলিত শব্দের পরিহার 
করিতে পারে নাই | চত্তীদাপের পদাবলীতে "শিতানে” “পৈতানেশ পর্যন্ত শব আছে। 

রঙ্গপুরের প্রাচীন সাহিতা ও জাগের গান। 

জাগের গানে অতীত যুগের বসস্তোৎ্সবের নিদর্শন । 

গোবিন্দ মিশ্র কোচবিহারে বসিয়া বাঙ্গাল! পঞ্চে ভগব্দগীতা র সুবৃহতৎ অনুবাদ লিখেন, 

অনাথ পণ্ডিত মহাভারতের আখ্যান বস্ত লইয়া বাগাল! পদ্যে মহাভারত রচনা করেন। 

সে সময়ে রগ্গপুর কোচবিছারাধিপতির রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বলিতে পারি, গোবিন্দ 
মিত্রের গীতা ও শ্রীনাথী মহাভারত রুঙ্গপুরেরই সম্পত্তি । মালদহে যেমন বনৃকাল 

হইতে গম্ভীরা গানের প্রচলন আছে, রর্ঈপুরেও সেইরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে 
জাগের গানের প্রচলন। এই জাগের গানের স্থষ্টিকর্তী কে বলিবার উপায় নাই। 
নান! সময়ে নানা পল্লীর গ্রাম্য-কবিগণ নানাভাবে এই গান রচনা করিয়াছেন। 

রাধাকুযেরর প্রেম লইয়াই এই গান রচিত। গানে শব্াড়ম্বর নাই, গানগুলি রঙ্গপুরের 

কলুষকর্দিগের ভাষায় নিবন্ধ, কিন্তু বর্ণনার উতকর্ষে, রসের জীবন্ত চিত্রের সমাবেশে 

গানগুলি কোন মহাকবির কাব্য হইতে কোন ক্রমেই হীন নহে। আবার জাগের 

গানে যেমন নিখুত পল্লী-চিত্র আছে, তাহা অন্থত্র দুলত। যশোলিগ্সশুন্ত অধিকাংশ 
গ্রাম্য কবিগণ তাহাদিগের অধিকাংশ পালার নিজের নাম যোজন! করিয়া যান নাই। 
এই জাগের গানে আমরা অতীত যুগের বসস্তোৎসবের নিদর্শন পাই। 

ভাগ্রয়া গান, যুগীর গান, সোনারায়ের গান প্রভৃতি | 

গ্রিয়ার্সন সাহেবের রঙ্গপুরি-ভাষাম্ম ব্যাকরণ প্রণয়ন। 

স্ুগীর ও সোনারায়ের গানের ভাষা সহস্র বরের প্রাচীন । 

ক্ষেত্রে বখন সবুজ রঙ্গের আশুধান্ের ক্ষুদ বৃক্ষগুলি ঘাসের সঙ্গে বাড়িরা' পশ্চিম 
বাষুর হিল্লোলে তরঙিত হয়, তখন ৫৭ জন কৃষক পান্থুন লইয়া ক্ষেত্র নিড়াইতে 
আরম্ভ করে, সেই সময়ে তাহারা মনের স্থে প্রাণ খুলিয়া! গলা ছাড়িয়। গান আরম 

করিয়া দেয়। সেই গানের নাম “ভাএয়া” গান। এ গানগুলিও গ্রাম্য কবির রচিত। 
এ গানগুলিও রসে-তাবে-অলঙ্কারে উৎকষ্ট। সার ডাক্তার জর্জ এ গ্রিমার্সস বখন 

রঙ্গপুরে জয়েপ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই সমস্ত ভাতীয়। গান, জাগের গান, 
ভূল গান, দোনারায়ের গান ও কৃষক-রমপীর! বিবাহে, অন্নপ্রাশনে তৎকালোপযোগী 
যে গান গাহিয়। খাফে, তৎসমুদ্য় সংগ্রহ করিয়ছিলেন। সেই সকল গানের আদর্শে তিনি 
রঙ্গপুরি-ভাষায় একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে সেই পুন্তকে ছুই চায়িটি গানও 
উদ্ধৃত হইয়াছিল। সে পু্তকথানি এক্ষণে হুলত | ভূগীর গানের ভাষা ও সোন! বারের গানে 
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ভাষা দেখিয়া পরিবর্তনের নিয়ম ধরিয়া বিচার করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় যে, এই 

গান রচনার পরে প্রায় সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে । এই ছুই গানের সমবয়স্ক একখানিও 
বাঙ্গাল! পুস্তক জগতে নিজের অন্তিত্ব খ্যাপন করিতেছে না | সুতরাং সাহস করিয়া বলিতে 

পারি, বাঙ্গালা ভাষার বাল্যকাল হইতেই রঙ্গপুর তাহার লালন-পালন করিয়া তাহাকে 

বাঁড়াইয় তুপিয়াছ্ছে, এজন্য বঙ্গভাঁষা ও বঙ্গদেশ রঙগপুরের নিকট খণী। 

ংনামা ও মহীপালের গীত। 

ররর প্রতিষ্ঠাতা মহত্ব মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হাপেন-হোসেনের সহিত 

মহম্মদের বিশ্বাসী ভন্ত সহচরের পুজর এপ্িতের যে একটি যুদ্ধ হয়, সেই ঘটনা লইয়! বীর ও 

করুণরসেপূর্ণ 'জংনামা” নামে একখানি কাবা পিখিত কয, দেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের রচয়িতাও 

রঙ্গপুরবাঁপী মুসলমান কবি। সেই মহাকবির অমৃত-লেখনী হইতে আর একটি অহিয়াধার 

নির্গত হইতেছে, তাহার নাম “আহ্িয্না বাণী” । রজপুরের পল্লীতে পল্লীতে সত্যনারায়ণের 

ব্রতকথ! ও মঙলচণ্ডীর পাঁচালী যে কি পরিমাণে রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কর! যাঁয় না, 

বলিতে বলিতে একটি কথ। ভুলিয়। গিয়াছি। রঙ্গপুরবাসী রাজাকে যে কি চক্ষে দেখিত, 

ই! ভ্বার! তাহার প্রকটন হইবে । অনাবৃষ্টি হইলে অগ্ঠাপি রঙ্গপুরের প্রজাকুল সমবেত 

হইয়! গ্রত্যেক গৃহে যাইর! দেবতা-জ্ঞানে রাজা মহীপালের কীর্তিগাথ! গান করিয়া ভিক্ষা 

করে ও তাহ্। দ্বার! রাজ মহীপালের পুজা করে। এই গানগুলি কত দিনের রচিত জানি ন। 

এই গান লইয়াই “ধান ভানিতে মহীপালের গীত” এই প্রবাদ-বাক্যের শৃষ্টি হইয়াছে। 

দক্ষিণবঙ্গ মহীপালের নাম ভুলিয়া! তাহাতে শিব-নামের যোজনা করিয়াছে । 

বঙ্গভাষার মধ্যযুগ । রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় 

বিস্তালঙ্কার উত্তর-বঙ্গের ক্রোড়ে পরিপুষ্ট। 

এ পর্যাস্ত যতদুর বলিলাম, ইহা বঙ্গভাধার আদিষুগের কথা । ইহার পরে বঙ্গতাষার 

মধ্যযুগের গ্রবর্তন। আদিযুগে চিঠিপত্র, পারা, কবুলিয়ত, তমন্ক, সনদ, আঞ্জি 

প্রস্থৃতি ভিন্ন কোন পুস্তক ব। প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত হয় নাই। গণ্ের প্রবর্তয়িতা 
একদিকে মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিস্তালঙ্কার, অন্তদিকে শ্রীরামপুরের 
পারিবৃন্দ। রাজ! রামমোহন রায় সতীদাকের বিরুদ্ধে, মুর্তিপুজার বিরুদ্ধে, বেদাস্ত-এ্রতিপান্ত 

অনৈত-ব্রক্মবাদের প্রতিষ্ঠায় অনেক পুস্তিক। লিখিয়াছেন, শক্কর-ভাষ্ের বঙ্গানুবাদ করিয়ছেন। 

মৃত্যুঞ্জয় বিস্তালঙ্কার “প্রবোধচান্দ্রকা+ ও 'পুরুষপণীক্ষা' লিখিয়াছেন। রামমোহন রার 

দীর্ঘকাল রঙ্গপুরে কালেক্উরীর দেওয়ান ছিলেন। ১২ বৎসর একস্থানে থাকিলে 

আইনতঃ তিনি সেই দেশবালী বলিয়! গণা, বৈজ্ঞানিকঙ্দিগের সিদ্ধাস্তেও তাহার সমস্ত দেহ 

সেই গেশের পরমাধুপুঞজে পরিবর্তিত | সুতরাং রামষোঞনকে আমরা রজপুরবাসী বলিয়। দাওয়া 
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করিতে পারি। নাটোরে বিদ্যালস্কারের শিক্ষা-দীক্ষ! হইয়াছে বলিয়া তাহাকেও তুল্য যুক্তি- 

সবার! উত্তরবঙ্গবাসী বলিয়া! অবধারণ করিতে পারি। 

রঙ্গপুরের ভূমাধিকারি-সভা৷ ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান-এসোসিয়েসন- 

সভার পুর্বে প্রতিষ্ঠিত । 

ব্রিটিশ-ইঙ্ডয়ান-এপৌসিয়েসন সভা স্থাপনের এক বৎসর পূর্বে রঙগপুরের  ভৃষ্য- 
ধিকারী সভা স্থাপিত হয়। সেই সভার সভাপতি ছিলেন কুত্তীর ম্ুপ্রসিদ্ধ পূজনীয় ভৃম্য- 
ধিকারী রাজমোহুন রায় চৌধুরী মহাশয় । দেই সভায় সময়ে সময়ে প্রজার স্থাস্থ্য, কৃষির 

উন্নতি ও ধন-বুদ্ধির উপায় নিদ্ধণারণ উদ্দেশ্তে ও গভর্ণমেপ্টকে সৎপরামর্শ দ!নের উদ্দেস্তে 
যুক্তিপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধ পঠিত হইত । সভার বেতনভোগী সম্পাদক রাজেন্দ্র ভট্টাচার্যের 

লিখিত ছুই চারি খানি পুস্তকও সভার বায়ে মুদিত হইয়াছিল। জজের পেরেম্তাদার 

গৌরীকান্ত ভট্টাচাধ্যও সেই সময়ে জ্ঞানাঞজন' নামে ও অন্গ নামে ছুই চারি খানি পুস্তক প্রচার 

করেন। রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে গৌরীকান্ত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। 

রঙ্গপুর জিল।-সুলের ইতিহাস ও রুঙ্গপুরবাসীর বঙ্গভাষ! শিক্ষাদানের 

প্রথম প্রস্তাবে ছাত্রবুন্তি-স্কুলের প্রথম প্রবর্তন। 

কলিকাতা রাজধানীতে যখন হিন্দু-স্কুল মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়ে রঙ্গপুরের 

দমীদারেরা চাদা করিয়৷ রঙ্গপুর জিলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। রাঁজমোহন রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের হস্তে সেই টাকা গচ্ছিত থাকে, তাহাকে স্কুলের সেক্রেটারী কর! হয়। জানি না, সে 

সময়ে কোম্পানীর কাগজের প্রচলন হইয়াছিল কিনা । হইলেও মফঃম্বণবাসী তাহা ভোগ 

করিতে অসমর্থ ছিল। পোষ্টাফিসে টাক1 রাখিবার পদ্ধতি তখন হয় নাই। কাজেকাজে 

সেই সঞ্চিত টাক ভাঙ্গিয়৷ স্কুলের থরচ চালাইতে হইত। রাজমোহন রায় চৌধুরীর 

পরলোক-গমনের পরে কুণ্ডীর অন্ততম ভূম্যধিকারী কাশীচন্ত্র রায় চৌধুরী সভার সভাপতি ও 

স্বলের সেক্রেটারী হয়েন। কিন পরে তাহার কণিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গ-সাহিত্যের উজ্্বল রত্ব 

কালীচন্ত্র রায় চৌধুরী এই উভয় পদ গ্রহণ করেন। তাহা'দগের স্বর্গারোছণের পরে তৃষ- 
ভাগ্ডারের নুগ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রায় রমণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাছরের উপরে এই উতয়- 
বিধ কাধ্য-ভার অর্পিত হয়। রায় ৰাহাছুর স্কলের সেক্রেটারী হুইয়! বাধিক রিপোর্টে 

কয়েকটি বিষয়ের জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। তন্মধ্যে একটি বিষয় ছিল, বাঙ্গালী 

বালকদ্দিগকে বাঙ্গাল! ভাষ। শিক্ষা-দান। বাঙ্গালীর মাতৃ-ভযা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালা ভাবায় 

বাঙ্গালী বালক শিক্ষালাভ ন! করিলে বিজাতীয় ভাষায় কখনই বুত্পর হইবে না ইত্যাদি 

সারগর্ভ অনেক কথ! তাহাতে ছিল। সেই রিপোর্টকে মূল করিয়া তাৎকালিক ইংরাজী বাঙ্গালা 

সমস্ত সংবাষপত্রেই খোরতর আন্দোলন হর, কৃষ্দাস পাল তখন বিদ্বালয়্ের ছাত্ধ। সেই 
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রিপো্টটি তার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি তাহা নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষ 

জীবনেও তীহার সেই রিপোর্টট আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। বিজ্ঞ গভর্ণমেন্ট সেই যুক্তিপূর্ণ 
অনুরোগে উদ্বুদ্ধ হইধা বাঙ্গালা-ছাত্রনুত্তি-স্কুলের গরবর্তন করেন। অগ্তাপি সমস্ত বঙ্গ সেই 

রিপোর্টের ফলভোগ করিতেছে । 

ংবাদপত্র-প্রচলনে রঙগপুয়ের প্রাচীনত্ব এবং বাঙ্গাল।-সাহিত্যের 

পৃষ্ঠপোষকতায় রঙ্গপুরের প্রাচীন জমীদার । 

যে সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে 'সংবাদ-ভাস্কর” ও প্রভাকর” পূর্ণতেজে অভ্ার্দিত হয়, 

সেই সময়ে কুণ্ডীতে “রঙ্গপুর-বার্তাবহ-পত্রও সেইরূপ তেজে বাহির হয়। তাহার কিছুদিন পরেই 

“রঙগপুর দ্িক-প্রকাশের প্রকাশ । কি কলিকাতা, কি অন্তত্র দিক্-প্রকাশের সমবযস্ক 

একখানি পত্রও আর এখন নাই | একপ্িকে কৃণ্ডীতে কাশচন্ত্র, কালীচন্দ্র যেমন বাঙ্গাল 
সাহিত্যের উদ্নতিকল্পে নিষুক্ত, অন্তদিকে কাকিনায় আমার পুজনীয় পিঠামহ সেইরূপ বঙ্গ- 

সাহিত্যের উন্নমনে বদ্ধপরিকর । এই মহাপুরুষব্রয়ের যুগপৎ যত্র ও চেষ্টা ও ধন-ধারা-বর্ষণে 

বঙ্গ-সাহিত্যের যুগাস্তর উপস্থিত হয়। বঙ্গভাষার আপি নাটক 'কুলীনকুল-সর্ববস্ব কালীচন্ত্রেরই 

প্ররোচনায় লিখিত ও মুদ্রিত। শম্ত,চন্দ্রেরই উৎসাহ ও প্রবর্তনায় “বুধেলা রহন্ত নাটক ও 

£শ্রেয়াংদি বহু বিগ্বানি” রচিত । কালীচন্দ্রের প্রস্তাবে পল্মিনী উপাখ্যানের স্থষ্টি, পিতামহ- 

, দেবের কলিত উপাধ্যান লই! তাহারই অনুজ্ঞায় কমল দত্তাহরণের জন্ম। 

সংস্কত-চষ্চায় ভূগ্বামী শভভূচন্্র ও নীলকমল। 

পিতামহদেব যেমন নবরত্ুদভার প্রতিষ্ঠা করিয়া পগ্ডিতদ্দিগের সহিত জটিলশাস্ত্র- 

লোচদার নিযুক্ত ছিলেন, সংস্কৃত ক্রিয়াপদের সুবৃহৎ পুস্তক করিতে যাইয়া! তিনি 

যেমন ধাত-সাধনে নিয়োজিত বঙ্গের স্থ প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণদিগের সহিত ক্রিগ্নাপদের শুদ্ধাশু্ধি- 

নির্ণয়ে নিবিই ছিলেন, তিনি যেমন অদ্বিতীয় কৰি শ্রশ্বর বিস্তালঙ্কারের রচিত শ্লোকনিবদ্ধ 
বিক্রম ভারতের কবিতার সহিত কালিদাসের কবিতার তৃলন! করিয়া আনন্দে অধীর হুইতেন, 

সেইরূপ তিনি নিজে বঙ্গভাষায় ও পারম্ত ভাষায় অনেক কবিতা পিথিতেন ও অন্তর দ্বারা 

লিখাইতেন। সংস্কতে স্ুপগ্ডিত গুরুচরণ সরকার তাহারই সহচর, তাহারই প্রদত্ত শিক্ষায় 

সুশিক্ষিত ছিলেন; তাছাবই সহচর ছিলেন, ছাত্র ছিলেন, বঙ্গভাষায় সুলেখক প্রতিভাশালী 

পণ্ডিত গোবিন্দমমোহন রায় বিস্তাবিনোদবারিধি। যে 'কাল্যর্চনচন্দ্রিকা'র আদর বঙের সর্বঞজ 
লক্ষিত হুয়, তাহার গ্রন্থকারকে বোধ হয়, আপনার! বিস্বৃত হন নাই । তাহার গ্রন্থকার নলভাঙ্গার 
প্রসিদ্ধ পৃ্জনীয় ভূম্যধিকারী নীলকমল লাহিড়ী বিস্তাসাগর। এই সময়ে ( বঙ্গভাষার় মধ্া- 
ঘুগে ) বলের নানা স্থানে অনেক কবি ও অনেক গ্রস্থকারের অভ্যুদয় হইয়াছে, বনি 
উদ্লেখ করিয়া! আর আমি গ্রবন্ধের কলেবক় বাড়াইতে চাহি না । 



দন ১৩২২, ১ম সংখা! ] সভাপতির অভিভাষণ ৯ 

বঙ্গভাষার শেষ যুগ । বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু রঙ্গপুরের কালীচন্দ্রের নিকট 

উৎসাহিত হন। রঙ্গপুরের দুইটি ঘটনায় বন্কিমের ছুই 

থানি শ্রেষ্ঠ উপন্তাসের স্যষ্টি। 

বঙ্গ-ভাষার শেষযুগে- চরম উন্নতির যুগে-_ সাহিতা সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যুদয়। বঙ্কিম- 

চন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র ছাত্র-সীবনে মাঝে মাঝে সংবাদ-প্রভাকর পত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ 

লিখিতেন। - তাহা পাঠ করিয়৷ মহাত্মা কালীচন্দ্র বুঝিয়্াছিলেন, এই বাঁলতরুয়ের মুলে জল- 

সেচন করিলে কালে ইহারা মহাতরুরূপে পরিণত হইবে। সুশীতল ছাসায় সমস্ত বনদেশকে 

আবৃত করিবে ও মধুর অমৃত-ফল বিতরণ করিয়া বর্গের নরনাদীকে অমর কপিবে। তাই 

তিনি মুক্তহস্ত হইয়া সেই বালবৃক্ষদ্ধয়ের মণ্তকে জলধারা বর্ষণ করিতেন, জগতে তাহার 

প্রচার নাই। ইতিহাসে রঙ্গপুরের ঘটন| বিচিক্প কাব্যময়। ম্থকৰির হাতে পড়িলণে সেই 

সকল ঘটন! লইয়া কত স্ুন্নর সুন্দর কাব্যের স্থষ্টি হইতে পারে। তাহারই দুইটি ঘটনা হইতে 

বঙ্কিমচন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দইথানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে । শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিকায় আঙ্কত 
সেই উজ্জ্বল চিত্র ছুইখানি আদর করিয়া বঙগবাসী শিয়রে রাখিয়! দিয়াছে । 

চন্দ্রের পরে রবি- কিন্তু তাহার সকল মত সকল শুক্তিই যুক্তাপুর্ণ নহে। 

কলিকাতার কথ্া-ভাষা-প্রচলনের ব্যর্থ প্রয়াস । 

এ যুগেই চন্দ্রের পরে বির উদয় । রণি বঙ্গবাসীর অর্থয পাইবেন আশ্চর্ধ্য নয়, শ্বেতপ্ধীপ- 
বাসীও তাহাকে আদর করিয়। অর্থ দান করিয়াছেন । এ অর্ধ্য ভারতের অর্থয নয়, ছুর্ববা- 
তণ্লের অর্ধ্য নয়, এ লক্ষাধিক মুদ্রায় নির্ষ্িত মহার্ঘ । এজন্ত বঙ্গ গৌরবিত হইয়াছে, ভারত 

গৌরবিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কবি) তাহার কবিতায় মোহিত হইতে পারি, নিশ্চয় মোহিত 

হইব। কিন্ত তাই বলিয়! তাহার উদ্ভাবিত সমন্ত মতই যে নির্ব্িবাদে মানিয়া লইতে হইবে, 

তাহা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি যে কপিকাতার কথ্য-ভাষাকে লেখা-ভাষায় পরিণত 

করিতে চান, ইহার বিরুদ্ধে অনেক বলিবার আছে। আজ কলিকাতা নগরীকে ভারতের 

রাজধানী কে বলিবে? আজ যেমন দিল্লী ভারতের রাজধানী হইয়াছে, সেরূপ কি কলিকাতা 

হইতে অন্তত্র এই বঙ্গর[জধানীর পরিবর্তন ছইবে না? আজ যেন বঙ্গরাজধানীর ভাষা বলিয়! 

অনিচ্ছাসত্বেও আমরা কতকটা কলিকাঁতার ভাষ| ব্যবহার করি, তখন কি হইত 1 তখন 

আবার আঠাইর! গণ্ডষ করিতে হুইবে। নুতন রাজধানীর ভাষাকে লেখ্য করিতে 

হইবে। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, দক্ষিণবঙ্গের লিখিত গ্াচীন রঙ্গপুরি-ভাষার সমাবেশ 
আছে। ইহার কারণ কি? কারপ আর কিছুই নর, তখন উত্তরবঙ্গে গৌড়ের রাজধানী অবস্থিত 

ছিল, সেই জন্ত দক্ষিণ বঙ্গের কবিরাও সেই ভাবার অন্থৃকরণ করিতেন। সংস্কত ও বহুল 

পালিপ্রাক্কতে পরিপূর্ণ সাজ যে উত্তরবঙের ভাবা গুনিয়। দক্ষিণ বঙ্গের নর*নারী হাযির 

চি 



১০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! 

ছিল্লোলে আসর কাপাইয়! তুলেন, অবস্থার পরিবর্তন হইলে কলিফাতার ভাগ্যেও যে তাহাই 
হইবে আশ্চর্য্য কি? 

বঙসাছিত্যে মহ্মারঞ্জন | 

বঙ্গভাষার এই শেষ যুগে পুজনীর পিতদেব কাকিনায় বপিয়! বঙ্গ-সরস্বতীর সেবায় 

আত্মোংসর্গ করিয়াছিলেন । তাহার ওজন্বিনী বক্ততায় শ্রোতবর্গ মোহিত হুইতেন, গন্ধ পভ 

উভয়বিধ রচনায় তাহার অদ্ভূতশক্কি ছিল। বঙ্গের ছুঃস্থ গরস্থকারদিগের বহু গ্রন্থ তিনি নিজ 

বায়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। আজও ষে কাকিনার অন্তঃপুরচারিণীর! পথ্যস্ত যৎকিপ্চিৎ গছ 

পদ্ধ লিখিতে সমর্থ, সেটুকু সেই পুণ্যশ্লোকের প্রভাবের ্কল,__-যত্র ও চেষ্টার ফল। 

ব্রগপুরে কোর-আন শরীফের অনুবাদ । 

হিন্দুর যেমন বেদ, পারদসিকের যেমন জেন্দাভেস্থ।, থ্ীষ্টধর্্মাবলম্বীর ষেমন বাইবেল, ধর্- 

প্রাণ মুসলমানেরও সেইরূপ কোরান সরিফ । এই পবিত্র ধর্মগ্রস্থের নির্মাতা কেহ 

ছিলেন না। ঈশ্বরের নিকট হইতে এক একটি করিয়। সুর! মহাত্মা মহন্মর্দের নিকটে 

প্রাভূত। এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ প্রাচীন আরব তাষায় নিবন্ধ। আরবি ভাষায় মহা- 
পণ্ডিত না হইলে কাহারও পক্ষে এই গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ কর সম্ভব নয়। আমাদিগের 

রঙ্গপুরেরই উকীল শ্রীযুক্ত মৌলবী তসলিমুদ্দীন খাঁন বাহাদুর এই ছুরহ গ্রন্থ বিশদ 

বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। অন্ঠত্র যাহ! নাই, রঙ্গপুরে তাহ! হইয়াছে । এজন্ত রঙ্গপুর 

সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনেক দুর অগ্রসর । | 

শান্রী মহাশয়ের “বঙ্গের গৌরবে" উত্তরবঙ্গের গৌরব অধিক । 

প্রতিভা, বিস্তা, বত্ব, উপকরণ-সংগ্রহে সামর্থ্য থাকিলে মানব কি না করিতে পারে? 
সেদিন বর্ধমানে অনুঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়া মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় 
বঙ্গের গৌরব দেখাইতে যাইন্! যাহ! যাহ! বলিয়াছেন; তাহ! গুনিয়া কোন বঙ্গবামীর গর্বে ও 

আনন্দে বক্ষঃস্থল ন্বীত ও স্পন্দিত ন! হয়? আমাদিগের আর উত্তরবঙ্গের পরগীরব করিতে 

যাই অধিক বাঁলবার প্রয়োজন করে না। একটু অনুধাবন করিলে, প্রণিধান করিলেই 

বুঝিবেন। শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বাহ! বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়. লইয়া এই উত্তর- 

 বজ্ই গর্ব্ব করিতে পারে। বঙ্গেয় মধ্যে আবার তজ্জন্ত উত্তর বঙ্গেরই গৌরব রহিয়াছে। 

২/রজপুর-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতিবর্থ। 

অতীভ ধুগের সাধুকার্ধ্যে সর্বত্র ধাহার নাম বিজড়িত রহিয়াছে, সেই পুজ্জনীক্ন পুণাঙ্সোক 
রাজমোহন চৌধুরীর বংশধর শীযুক্ত নুরেজ্চজ্জ রায় চৌধুরীর অদম্য উৎসাহে ও বন্ধে র্পুরের 
বক্ষে এই পরিষদের স্থট্টি। তীহারই বত্ধে ও চেষ্টার উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বর্ষে বর্ষে সাহিতা- 



সন.১৩২২, ১ম সংখা। সভাপতির অভিভাঁষণ ১১ 

সম্মিলন হইতেছে । তজ্জন্ত আমর! তাহার নিকট কৃতজ্ঞ ও তাহাকে আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ 

জ্ঞাপন করিতেছি । আমার পিতৃদেৰ এই সভার সভাপতি ছিলেন, তজ্জন্তও এই সভার 

উপরে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা! ও ভালবাসা আছে। পিতৃদেবের ন্বর্গারোহণের পরে পৃজনীয় 

মহামহোঁপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত ষাদবেশ্বর তর্করতু মহাশয় দীর্ঘকাল এই সভার 

সভাপতি ছিলেন । তিনি অধিকাংশ সময় রঙ্গপুরে উপস্থিত থাকেন না বলিয়া! অবসর গ্রহণ 

করেন। পরে রঙ্গপুরের ভৃতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শীষুক্ত কিরণচন্ত্র দে মহাশয্ন সভাপতির আসনে 
আমীন হন। তীহাঁরই কুপায় আমরা আজ সাহিত্য-পরিষদকে এই সুবুহত্ গৃহে আনিতে 

পারিয়াছি ও এই সুবুহৎ গৃহচত্বরে বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে সমথ হইয়াছি। আজ 
আবার ভগবৎকৃপায় আমরা একজন ন্যাঁয়নিষ্ সাহিত্যিককে স্থায়ী সভাপতির আসনে পাইয়াছি। 

ইনি আঁবাল্য সাহিত্যসেবী, স্থলেখক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-বিষ্তায় সুদক্ষ, রাজা-গ্রজ! উভয়েরই 

হিতকামী, রঙগপুরের বর্তমান ম্যাজিষ্রেট গুধু মহাশয়ের হস্তে পড়িয়া! পরিষদের আশাতীত 
উন্নতি হইবে । আমরা তাহ! হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি। 

ছাত্র-জীবনের গঠন ও বিকাশ। 

আমাকে সভাপতি নির্বাচনে রঙ্গপুরের হছিন্দু-মুনলমান-ছাত্রবুন্দ বিশেষ প্রয়াসী ছিল। 
পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত হ্বরেন্দ্রন্দ্র রাঁয় চৌধুরী মগাশয় বারম্বার আমাকে জানা. 
ইয়াছেন ষে, ছাত্রবুন্দের বিশেষ ইচ্ছ! যে, আমি সভাপতির কার্য অগ্য নির্বাহ করি। বালক- 

দিগের এরূপ আমার প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া আমি যেকি পর্যন্ত স্থখী হইয়াছি, তাহা বলিতে 

পারি না) এবং এই পদের অযোগ্য হইলেও আমি কোনক্রমেই এতদৃবিষয়ে তাহাদিগেক 
ইচ্ছা অবহেল! করিতে সমর্থ হই নাই এবং মনে সেরূপ কল্পনারও উদয় হরর নাই। 

আশা করি, তাহাদিগের এই শুভভাব আমার প্রতি চিরদিনই থাকিবে। ছাত্র-জীবন অতীৰ 

কর্তবাময় এবং দেশের আশা-ভরসা তাধাদিগের উপর অধিক নির্ভর করে। ছাআ-জীবনের 

গঠন এবং বিকাশও যাহা, দেশের গঠন ও বিকাশও তাহাই। আজ যাহার! ছাত্র রহিয়াছে, 

কিছু দিব পরে তাহারাই নগরবানী, দেশবাসী হইবে। এবং তাঁহাদের জীবনেই দেশের 
অবস্থা গ্রতিবিষ্বিত হইবে। আমার যুবকবন্ধুরদিগকে এতছ্পলক্ষে আমার একটি মাত্র কথা 

বলিবার বিশেষ ইচ্ছ। আছে; তাহ! এই যে, বাল্যকালেই এবং যৌবনেই সংযম অভ্যাসের 

গশভ্ত সময় এবং সংযম অভ্যাস না! হইলে সংসারে কোন বিষয়েই বিশেষ কিছু করিয়! উঠিতে 
পার! যায় ন এবং উহার অভাবে ভবিষাৎ জীবন যে ছুঃখ এৰং অশাস্তিময় হইবে তাহার 

কোনই সন্দেহ নাই। | 

সি 

অনুরোধ 

আর আমার অধিক বপিবার নাই, আমি আপনাদিগের অনেকটা সময় গ্রহণ করিয়াছি, 

ধৈর্যাচাতির কারণ হইয়! পড়িযাছি। সাহিতা-সেব! ভিন দেশের কল্যাণ হয় না, তাই আঙি 



১২ রঙ্গপুর-সাঁহিত্য-পরিষৎ পত্রিক৷ 

উপসংহারে কেবল রঙ্গপুজবাসীকে নয়, সমস্ত উত্তরবঙ্গবাসী ও উত্তরবঙ্গের সংস্থষ্ট 'রাজা, 

মহারাগা, ভূম্যধিকারী ও শিক্ষিতবুন্দকে অনুরোধ করিতেছি, তাছারা প্রতোকে এই পরি- 

বন্ধের উন্নতিকলে কায়মনোবাকো আত্মাকে নিয়োজিত করুন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। 
করি, তিনি আমাদিগের দেশের মঙ্গল করুন। 

শ্রীমহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী 

কাঁমরূপ-শাসনাবলী--৫।৬ 

রত্বপাঁলের তাত্্র-শাননদ্বয় 

কামরূপের প্রাচীন ভূপতিগণের যে সকল তাত্র-শাসন মহামতি শ্রীযুক্ত গেইট. সাহেব 

বাহাদুরের অন্সন্ধিংদার ফলে বঙ্গীয়-এশিয়াটিক-সে।সাইটিতে প্রেরিত হইয়] প্রগাঢ় প্রত্বতত্ববিৎ 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হর্ণপি সাহেব কর্তৃক্ক সমাগোচিভ হইয়াছিল, তন্মধ্যে রত্বপালের এই তাত্রশাসন 

ছুইথানিই শেষ-কিস্তি । এই শাসন-যুগলের বিবরণী সোসাইটির ১৮৯৮ সালের পত্রিকার প্রথম- 

ভাগ প্রথম সংখার ৯৯ পৃষ্ঠা হইতে ১২৫ পৃষ্ঠা ভধিকার করিয়া রহিয়াছে । রত্বপাল 

ইন্দ্রপালের পিতামহ ; অতএব ইন্দ্রপালের শাসনালোচনার পূর্বেই এই শাসনদ্বয়ের সমালোচন। 

সমীচীন ছিল। কিন্তু ইন্দ্রপাল দেবের তাম্রশাসন যেরূপ অনায়ানে প্রাপ্ত হইয়াছি_-ইহ1! তেমন 

সহজে পাইতে পারি নাই; সোসাইটির আফিস হইতে অবশেষে যথোচিত মুল্য দিয়া এ সংখ্যার 

পর্জিকাথানি সংগৃহীত করিতে পারিয়াছি । 

সোসাইটির পত্রিকায় ছুই খানি তাম্রশানন একই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছিল-__আমরাও 

তাহাই করিব। একই তৃপতি কর্তৃক প্রদত্ত বালয়াই যে একত্র সমালোচনার যোগ্য, তাহ! 

নহে। পরস্ত দই খানির মধ্যে একখানির সমগ্রই পাঁওয়। গিয়াছে; অপর থানির ফলকত্রয়ের 

প্রথম ফলক পাওয়া যাঁর নাই, মধ্যের ফলক্রও প্রথম পৃষ্ঠার লেখা অনেকট! নষ্ট হইয়া গিক্জাছে। 

তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় শাদনের যতটুকু পড়িতে পার! গিয়াছে, তাহ! 

হইতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, শাসন-প্রদাতা সম্বন্ধে যে টুকু লেখা ছিল ( তাহাতে শাসনের 

প্রা তিন-চতুর্ধাংশই অধিকৃত ছিল) তাহ। প্রায় প্রথম শাসনের অবিকল অনুরূপ; অতএব 

ঘে টুকু হারাইয়া গিয়াছে অথবা ষে অংশ তালবূপ পড়িতে পার! যায় না, তাহ।র নিমিত্তে 
পরিতাপের বিশেষ কারণ নাই, প্রথম শাসন হইতেই তাহা? পাওয়! যাইতেছে । এই 

নিমিত্বেই শাসন ছুইটি এক সজে একই প্রবন্ধে আলোচ্য। ৃ 

তখাপি শাসনঘর-সন্থত্ধে মন্তব্য পৃথক্ পৃথকৃই লিখিত হওয়া! উচিত ) ডাঃ হর্ণলি মহোদয়ও 

তাহাই করিয়াছেন এবং আনরাও সেই মহাসনের পথ ষথাসাধা অনুসরণ করিয়! চলিব। 
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(১) রত্বপালের প্রথম তত্্রশাসন 

এই খানি যে কখন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা! ঠিক্ বলা যাঁয় না। দরগগ গিপার তেজপুর 

সবডভিশন স্থিত বরগাঁও মৌজার অন্তর্গত নাহৌরহাবি গ্রামের জনৈক ক্ৃষীবলের নিকটে 

ইছা পাওয়! গিষাছে--সে বলে যে, ইহা নাকি তাহার পিতামহ, কর্তৃক আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। 

তাঁহা হইলে আজ প্রায় ৮* বৎসর হুইল, শাসনথাণি পাওয়া গিয়াছে--তখন সবেমাত্র 

আসাম বিটিশ-গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অধিকৃত হুইয়াছে। তখনই শাদনখানি যদি কর্তৃপক্ষের 

হস্তগত হত, তবে ইহ! বনমালদেবের শাসনের ন্যায় শোচনীয়ভাবে পঠিত ও আলোচিত 

হইয়া তদ্বৎ চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইত--আলোক-চিত্রের অভাবে ইহার পুনরালোচনাও 

অসম্ভব হইত। যর্দিও এই শাসনথানি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে জান। বায় না, 

তথাপি সৌভাগাবশতঃ ইহার আলোকচিত্র থাকাঁয় তৎংসাহাযষো ইহার পাঠ-সংশোধনাদি 

বথাসাধ্য করিতে পারিতেছি। 

রত্বপাল দেবের রাজত্বের পঞ্চবিংশ বৎসরে এই শাসনখানি বিষুণপদী-সংক্র1 বিশেষে 

পারাশর গোত্রজ বীরদত্ত নামক ত্রাঙ্গণকে প্রদান করা হয়। শাদনীকৃত ভূমি ব্রঙ্মপুরের 

উত্তরকুলে ছিল কিন্তু কোথায়, তাহ! বল! স্থকঠিন ; হাজার বৎসরে এত বিপ্লব এই প্রদেশের 
উপর দিয়! গিয়াছে ষে, সামান্য একথণও্ড ভূমির সংস্থান-নির্ণয়ে গব্ষণা- গয়োগ ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাসনপ্রদাতা রত্বপাল, ইতিপুর্কে ধাহার শাসন আলোচিত হইয়/ছে,* 

সেই ইঞ্রপাঁপ দেবের পিতামহ । এ শাসনালোচন। উপলক্ষে রত্বপালেরও আনুমানিক সময় 

নিরূপিত হইয়াছে । রত্বপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাবীর প্রথমাংশে কামরূপে রাজদণ্ড পরি. 

চালন করিয়া গিয়াছেন; ডাঃ হর্ণলও এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন । 

এই শাসন মধ্যে একটি গুরুতর এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। ব্রেতাধ্গ হইতে 

নরকের বংশধরগণ প্রাগ-জ্যাতিষপুরে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন এবং সপ্তম শতাবীর 

মধ্যভাগ পর্য্স্ত অন্ততঃ ভাস্করবন্মার কাল পর্য্স্ত এই বংশীয় নৃপতিগণ ধারাঁবাছিকরূপে 

কামরূপ-রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিগ়াছিলেন। তৎপর ম্নেচ্ছরাজ শালম্তস্ত কর্তৃক ইহার! 

সিংহাসনচ্যুত হন। শালভ্তস্তের পর বিগ্রহস্তস্তা্দি বিংশতি সংখ্যক নরপতি র|জত্ব করিলে, 
তাহাদের শেষ ভৃপতি শ্রুত্যাগপসিংহ নিঃসস্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তখন 
মাতশ্গ্তার পরিহারার্ধে এজাবুন্দ একজন রাজ। নির্বাচিত করিয়! তাঁহাকে সিংহাসনস্থ 

করেন। বখন এই শালম্তস্ত।দি একবিংশতি জন রাজা রাগত্ব করেন, তখনও বিশুদ্ধ নরক- - 

বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ নিম্প্রভ অবস্থায় আশেপাশে অবস্থান করিতেছিলেন বোধ হয়। বেছেতু 

সেই নির্বাচিত রাজা প্রক্গপাল” নরকবংশীয় ছিলেন বলিয়াই এজাগণ কর্তৃক সাদরে রাজা 

ধিনায়কত্বে বৃুত হইয়াছিলেন। শাপনের *ম ও ১৭ম গ্লোকে এই মূল্যবান তথ্য বিবৃত 
০ স্পা পা প্রা পা শপ পরী ০ ০৮ দি পপ. সা পা কক ও সাপ এ 

* রজপুর-সাহিত্য-পরিধৎ পত্রিকা! ১৩১৯--২য় ও ৪র্ঘ সং্য! পরষ্টব্য | 
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হইয়াছে । এই ব্রন্গপাল শাসনপ্রদাতা রত্বপালের পিতা । কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় এই যে, রত্বপাল 

বাহাদিগকে £গ্লেচ্ছাধিনাথ” বলিয়া-_ অন্ততঃ ইহারা নরকবংশীয় নয় বলিয়া-_প্রকারাস্তরে 

খ্যাপিত করিয়।ছেন তাতাদের মধ্যে অনেকে-যথ। বনমাল ও বলবর্মা-_-যে সকল শাসনগ্রদান 

করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে নরক-ভগদত্তাদির বংশীয় বলিয়াই পরিচিত করিয়া 

গিয়াছেন। এক্ষণে এই দুই আপাতবিরোধের কোনও সামঞ্জস্ত হইতে পারে না কি? 

সর্ব্দৌ মনে রাথা উচিত যে, শা্নপ্রদাতা রদ্ূপাল তাহার পূর্ববর্তী ২৭ জন রাজার 

রাজতের পূর্বের কথ! বণিতেছেন, অর্থাৎ শতাব্দীতে ৬৭ জন রাজার কাল ধরিলেও তিন 

কি সাড়ে তিন শতাব্দীর পূর্কের একট! কিংবদস্তীর উল্লেখ করিতেছেন। অথচ একটু 

সাবধানতা সহকারেই এ কথার অবতারণ! করিতেছেন। শালস্তসম্তকে তিনি স্পষ্ট “ম্নেচ্ছ' 

বলেন নাই, কিন্তু 'শেচ্ছাধিনাথ বলিফ্াছেন। মহাভারতে রাজ! ভগদত্তকে কিরাত-সৈস্ত 

সহকারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দিতে দেখি । এই প্রদ্দেশে প্রাচীনকাল হইতেই কিরাতাদি 

শ্নেচ্ছশ্রেণী লোকের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইতেছে । শালম্তত্ত নরকবংশের এক প্রাচীন শাখা 

স্তুত ব্যক্তি হইতে পারেন-যেমন রত্বপালের পিতা রাজ্যহীন নরকবংণীয় ছিলেন। 
তিনি প্র বংশের প্রধান শাখাকে নিন্তেজ দেখিয়া কতকগ্জপি পরাক্রান্ত শ্রেচ্ছসৈম্ সংগ্রছ- 

ক্রমে আসিয়া সিংঙ্কাসন অধিকার করিয়াছিলেন-_তাই সাহার উত্তরাধিকারিগণ আপনা'- 

দ্িপকে নরকভগদত্তের বংশ বলিয়া থাঁকিবেন। শ্রীত্যাগসিংহের মৃত্যুর পরে যখন এঁ পরিবার 

জনশৃন্, হইল, তথন হয়তো! অপরাপর বংশীয় ক্ষমতাশালী বাক্তিগণ সিংহাসনাধিরোহণার্থ 

দাবি দাওয়।! করিতে লাঁগিলেন-__হয়তো ব1 রাঁজদৌহিত্র কেছ-প্রার্থী হইতে পারেন। তখন 

প্রজাগণ “আমরা অপর কাহাকে চাই না--নরকবংশীয় কেহ থাকেন তো তাহাকেই চাই" 

তাই “সাগন্ধযাৎ” অর্থাৎ জ্ঞাতিত্বস্ত্রে ব্রক্মপাল রাজা হইলেন। এইরূপ একটা! মীগাংসা না 
করিলে যে বনমাল-বলবর্্মা একবারে নিতান্ত অনুতভাষী ভণ্ড হইয়া পড়েন ।* 

গৌড়ে ষেমন গোপাল প্রজাকর্তৃক মনোনীত হুইয়।৷ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন, কামরূপেও 

্রঙ্গপাল জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হইয়া সিংহাঁসনারূঢ় হুইয়়াছিলেন। ইহাঁতে দেখ! যায় 

রাজনির্ববাচনে গ্রজার অনেক সময় একটা অধিকার থাকিত। পুরাণেতিহাসেও মধ্যে মধ্যে 

এতাদৃশ উদাহরণ দেখা যায় । | 

* ইল্পাঁজের তাঁজশাসনালোচন। উপলুক্ষে বলিরাছিলীম যে, বলবর্দাদির তাত ্শীসনে “বারাহ পরমেশ্বর” 
উপাধি না থাকাতে তীহীর! যে বরাহপুত্র নরকের বংশী নন ইহা সমর্থিত হয়। কিন্তু রূত্বপালের তাত্রশ।সন!- 

লোচনায় এরূপ মন্তব্যের অসমীচীনত। প্রমাণিত হইতেছে_কেন ন| রত্রপালের উপাধিতে ও “বাঁরাহ” শব্দের 

অতাব দেখ! যাইতেছে । শালন্তস্তকে গ1কে প্রকারে 'লেচ্ছ' বলিবার অপর এক গুরুতর কারণও থাকিতে পারে-- 

হয়তে। কোনও নরক ভগদত্তবংশীয় 'য্নেচ্ছ' মধে। বিবাহাদি করিয়। তৎসমত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শালন্তত্ত 

ভীহারই বংশধয়। এ অবস্থ।য় শীলত্তন্ের প্রতত্া 9 নিজকে দরকবংশীধ বলিয়া খ্যাপিত করিলে নিতাস্ত 
অনজতি হয় জ।। 
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এই তাত্রশীসনখানির অলোচনায় ও অনুবাদে ডাঃ হর্ণলি বথেই্ট পাত্ডিত্য প্রদর্শন 

করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গেইট. বাহাছুরও তদীয় আসাম-ইতিহাসে এই শাসনের একটি ফলকের 

এবং সিলমোহরের গতিকৃতি ছাপাইয়াছেন এবং পরিশিষ্টে ডাঃ হর্ণপিকৃত অনুবাদ সটাক উদ্ধৃত 

করিয়া! প্রাচীন কামরূপের শাসনপত্রের একটি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই 

দুঃখের বিষয়, এ শাসনখানির লিপি অতিশয় প্রমাদপূর্ণ হওয়াতে হর্ণলি সাহেবের পাঠে 

বহুতর ভুল-ভ্রাস্তি রহিয়াছে এবং অন্ুবাদেও সুতরাং গ্রভৃত অশুদ্ধ আছে--কোন কোন 

স্থলে পাঠ শুদ্ধ হইলেও অনুবাদ ত্রমপূর্ণ হইয়াছে; এইগুলি যথাস্থানে পাদটীকার প্রদর্শিত 

হইয়াছে। ডাঃ হুর্ণলি এই শাসনের আলোচনায় ডাঃ ব্রকের সহায়তার কথা তৃয়োতুয়ঃ 
উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি এতগুলি গলদ রহিল, ইহা বিন্ময়ের বিষয় বটে। 

উপসংহারে শাদন-রচয়িত1 কবির বিষয়ে একটি কথার আলোচনা উচিত মনে করি। 

এই কবির গস্ত-পন্ত-লেখনে বেশ ক্ষমতা ছিল-_ প্রথম ছুইটি বন্দনায় শ্লোকে খুবই চারুর্ধা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । অন্তান্ত শ্লোকেও বেশ ওলন্বিতা রহিয়াছে । ততৎপরে গন্ভরচনাতে 

বাণভট্রের অনুকরণে স্থদীর্ঘ সমাসবন্ধ ও নানালঙ্কারথচিত বাক্যাবলীর অবতারণ। করিয়া 

শাসনটিকে একটু জমকালই করিয়া! তুপিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ হর্ণলি কবির এই গস্-রচনার 
প্রান দেখিয়া! মনে করিয়াছেন, বুঝি শ্লোক-রচনায় তাহার তেমন নৈপুণ্য ছিল ন।।* ইহার 

প্রতিবাদ বাহুল্য মাত্র--বরং বলিব যে ডাঃ হর্ণলির এটা একটা মস্ত ভূল হইয়াছে--ইহা'তে 

তাহার এতদ্বিষয়ক নিজের অনভিজ্ঞতামাত্র সথচিত হইয়াছে । তদালোচিত বলবর্। ও ইন্ত্রপালের 

তাঅশাসনে গণ্ভ নাই-_কিস্ত বনমালের শাসনথানি যদি তিনি দেখিতে ন তবে তাহার অন্তরূপ ধারণা 

ইইত-_অচিরাবিদ্কৃত ভাস্করবন্মার শাসনের গগ্ভ-ঘট! বড় কম নহে। ফলতঃ প্রশস্তিতে গদা- 
পদ্যময় চম্পূর অথব!| বিরুদ্দেরা' একট! ষে বিশেষত্ব আছে, তাহা! জানিলে তিনি এমন মন্তব্য 

কখনও করিতেন না। আমাদের প্রাচীন কবিরা পদ্য যেরূপ অনায়াসে লিখিতে পারিতেন, 
গদ্য তেমন পারিতেন ন।) সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্কারে পদ্যরচন! শ্বভাবতঃই মনোহারী হইয়া থাকে, 

তাই ছন্দোহীন গদ্যে তাহার। প্রয়ামপরায়ণ খুব কমই হইতেন। অতএব এই কবি ষে 
গদ্য-পদ্যে সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমর তাহাকে অস্ানবদনে ইন্দ্রপাল 

বলবর্দার শাসন-রচয়িতা অপেক্ষা! উচ্চতর আসন প্রদান করিতেছি । 

ডাঃ ব্লক বাণভট্ট প্রণীত হর্যচরিত হইতে কতকগুলি স্থল উদ্ধুত করিয়া! এই শানে তাহার 

ভাবানুকরণ বা বাক্যাপহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন--সেই স্থগগুলি এস্থলে উদ্ধত হইল। 
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+ “গস্ভপদ্তমযী রাজন্ততিবিরুদমুট্যতে ।"  সাহিত্যদর্পণ বট পরিচ্চদে । 
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( হর্চরিত ) ( রত্বপালের তাত্রশাসন ) 

(১) “হুণহরিণকেশরী সিদ্ুরাজ রো পগর্জরাধিরাঁজপ্রজরেণ দুর্দীস্তগৌড়েন্ু 

গুর্জর গ্রজাগরো!  গান্ধারধিপগন্ধঘ্বিপকূটপা২ করিকুটপাকলেন ইতাদি 

কলো৷ লাটপাটবপাটচ্চরে। মালবলক্ীলতা- ২য় ফলক ১ম পৃষ্ঠা 

পরশ্ডঃ1” ( চতুর্থ উচ্ছাস) 

(২) বাসবাবাস ই ব” বাসবাবাসম্পর্ধিনি 

( তৃতীয় উচ্ছাস) | ২ ফলক হয় পৃষ্ঠা 

(৩) অর্ঞুনোষশসি, ভীম্মোধনূষিশ . অর্জুনে। বশোসি- [ভীম্মো ধন্থষি ] * 

ইত্যাদি (তৃতীয় উচ্ছাস) ভীমসেনো হুধি ইত্যাদি ২য় ফলক ২রপৃষ্ট 

আমর| পুর্ধেই বলিয়াছি যে গন্ধ রচনায় কবি বাণভট্রের অনুসরণ করিয়াছেন। 

সমগ্র সংস্কত সাহিত্যে এমন উপমান বা উপমেয় কম আছে যাহা বাঁণভট্রের গ্রন্থে 

স্থান পায় নাই। এবিষয়ে পরবস্তী কবিগণ নাচার; ভ্ঞাঃ বক যদি খুব সুঙ্ষৃষ্টিতে 

কাদস্বরী ও হ্র্ষচরিত অনুসন্ধান করিতেন, তবে এই শাঁপনে আরে। অনুরূপ ভাব 

বা! অনকৃত শব পাইতেন। তবে তত্প্রদর্শিত ১ম দফাতে দু একটি মাত্র শব্দে 
আমুকরণ দেখায়, এবং যাহা রাজবর্ণনায় বাণভট্ট বলিয়াছেন এই কবি প্রাকারবর্ণনায় 

তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন। ২য় দ্ফাতে বাসবাবাস শব্বটি বাণভট্ট ন! পড়িয়াও কেহ 

লিখিতে পারিত ইহা বাণভট্রের 'পাটেপ্ট' নহে। ৩ম দফার অজ্ঞনেো যশসি ভীঘ্মে। 

ধন্য” _এতাদৃশ বাক্য, ষে প্রগুলি প্রবাদ বচনের স্তায় সাধারণ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। 

আর বাণভট্রের ভাবানুনরণে বিশেষ দোষই বা কি? সেক্সপিয়ার বা মিন্টন পড়িয়া 

যদি কেহ নিজের রচনায় তাহাদের ছুই একটি ভাব ঝা উক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ করে, তবে 
তাহাতে সৌন্দর্যের বুদ্ধিই হুয়-'এবং লেখকের পাণ্ডিত্যও সুচিত হয়। তবে তাহা 

যা্দ অতিরিক্ত মাত্রায় হয়, তাহাহুইলেই পোবের কথ হুইয়। দীড়ায়--কেননা তাহাতে 

লেখকের ভাবেয় ও ভাষার দৈন্ত হুচিত হয় । | 

মাতাপিতা1 এবং নিজের পুণ্য ও যশঃ কামনার রত্বপাল শ'সনথানি প্রদান করিয়া. 

ছিলেন । ভূমিদানে অবস্থাই পুণ্য হইয়াছে । এবং আজ প্রায় হাজার বৎসর পরে শাসন- 

খানি আবিষ্কৃত ও আলোচিত হুইয়। সপিতৃক রত্বপালদেবের নাম ও কীর্তি ষে সম্যক রক্ষা 

করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

* এই অংশ প্রথম তাত্রশীসনে নাই কিন্তু ছ্বিভীক্প খানিতে আছে 



সন ১৩২২, ১ম সংখ্যা ] রতুপাঁলের তাত্র-শীসনঘ্য় ৯৭ 

রতুপালের প্রথম তাত্রশাঘন। 

(মুল ) 

স্বস্তি । দ্রষ্টেব প্রতিবিষ্বটক (১) নথগতৈঃ (২) স্ৈ নৃত্যুসম্পন্ধিষেঃ 

সৌবস্বীষ (৩) গতিং গুভাং প্রকটয়ন্দ স্তোনিশং তাণবীং। 

এবং ষঃ পরমাত্মব পৃথৃগুপাঁদেকো (৪) ₹প্যনেকী (৫) ভবন্ 

'_ প্রাকাম্যন্ধদেব ভাতি ভূবনে স (৬) ্তাং শ্রিয়ে শঙ্কর ॥ ১ 

সুর্তী কিং বহতীহ (৭) শীতকররুক্িং (৮) স্ষাটিকী বিদ্রুতিঃ 
কিংবাঘৌঘ (৯) বিভেদনৈকনিরত শক্তি: (১) শুভা শাক্ষী (১১)। 

ষন্তাপাঙ্গ তিমিত্যবেত্য জনতা জায়েত(১২) ধন্থ! ভ্রুতং 

পায়াৎস প্রণিহত্য সর্বকলুষং লোহিত্যসিন্কু গৎ ॥ ২ 

ধরাং হরেরুদ্ধরতঃ কিরাকৃতে:৫১৩) পয়োধিমগ্লাং১৪) নরকোসুরাংশকঃ১৫)। 

স সুনুরাসীৎ ০১৯) স্থরযোধিদক্জিনী (১৭) শ্রিয়ম্প্রতীন্দ,গ়িত (১৮) মেব যেন ছি॥ ৩ 

(১) মুলে আছে “প্রবিস্বকি:*। ডাঃ হর্ণলি “দ্রষ্টেব প্রতিবিশ্বকৈঃ” স্থলে “নিছুষ্ে বপুবিষবকৈ+* পাঠ 
কল্পন। করিয়াছেন ; তিনি “জর? এবং 'প্র+ কে "ছু" এবং “পু' পড়িয়। বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। 

(২) মূলে বিসর্গট নাই। 
(৩) ৮ আছে “সোসম্বের ৷ ডাঃ হর্ণলি “সোসম্বেত" কল্পনা করিয়াছেন; কিস্তু তাহাতে তাল অর্থও 

হয় ন। বাকরণ গত দোষও ঘটে। 

(৪) মূলে আছে “গুণোদ্দেহে”। এখানেও ডাঃ হ্ণলি প্রকৃত পাঠ ধরিতে পারেন বাই। 
(৫) ১১ » “পানেকীনে"। 

(৬) ০ ৮ শিঃ। ডীঃহ্র্ণলি পাঠ করিয়াছেন "'ভুবনেশত্তৎ* অর্থাৎ এই "শ' টিকে শুদ্ধ মনে করিয়া ্ 
পরবর্তী “গ্তাৎ'কে অশুদ্ধ ভাবিয়। 'স্তৎ কল্পনা করিয়াছেন। "অন্ত স্থলে ন্তাৎ) (পাঃ ৭১1৩৫ ভৃহ্যোস্তাতও গুনত- 
তরদ্যান্* ) ষে হইতে পারে এট। ধোধ হয় তাহার ধারণাই নাই । 

(৭) মূলে আছে “বহুতিহ*। (৮) মূলে আছে “রুকীং”। 

(৯) » 4 “কিন্বাঘৌথ”, কিন্তু ডাঃ হর্ণলি বলেন “কিন্বাদেযোধ" | [বল। আধগক রি 

লিপিতে অন্বংস্থ ও বর্গায় ব। এ কোনও পার্থক্য নাই]। 

(১) মুলে বিসর্গট নাই। (১১) মূলে আছে *শঙ্করী”। 
(১২) » আছে “যায়েত”। (১৩) মুলেবিসর্গটিনাই। (3১8) রন 

(১৫) মুলে আছে “নারকোম্থরাঙ্সক” ( বিসর্গটিও নাই )। (১৩), ১, আছে “রাশীং*। 
(১৭) আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভাঃ হরণ লি 'অজিনী, স্থলে ““অঙ্গিনী” পড়িয। একটি অনুম্বার বসাইতে উপদেশ 

দিযনাছেম। বল। বাছল্য ইহাতে সদর্থের ব্যাখাত হইয়াছে । অধিকতর আশ্চর্যের বিধয় এই যে ইহার অর্থ 

বলি হিজরত তে জড়াইছেন অথচ স্পষ্ট “জ' রহিয়াছে। 
* (১৮) যুলে আছে “জীয্প্রতিশ্ুরিত"। । [কিন হু উকার ও দীর্ঘ উকারে পার্থকা খুব কম হয়তো! "্দ্ 
ই আছে; এলে বর্ণলি সাথেখের অনুসরণ কর! হইয়!ছে |] 

চি 
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যশ্চাবলেতি জরতীতি ভি যুতেতি মুছ়েতি বন্ধুরহিতেতি বিপদ্গতেতি । 

হিত্বার্দিতিং সমবজিত্য১৯)সুরানহার্ধীৎ তৎকৃণডলে(২০)স্থরযশোমহদী(২*)ইবাগ্রো(২১) ॥৪ 

ক্াস্তামুখৈ বঁুবিধাবিব (২২) বীরবুন্দৈস্তেজস্বিভীরবিগণানিব সন্দধানে। 

প্রাগ্জোতিষে(২৩)বসদসৌ প্রবরে পুরাণান্দোর্দপ্ (১৪)সঞ্চরপচারু তরোর্জদি তশ্রী(২৫) ॥৫ 

ঘুদ্ধে পুরাতন ইতীদ্ধগুণ£ (২৬) পিতেতি যাবদ্ধিচিন্তা কুপয়া স চচার মন্দং | 

তাবদ্ধরিস্তমনয়জিব(২৭) মাতিভাংসে। স্তেজাতন্তহো(২৮)নুরিহতে৯)নো। গণনান্তি বন্ধৌ ॥৬ 

ধীরন্ত তস্ততষশঃ (৩০) পটগুন্ঠি তাশো! (2১) যশ্চাঁপি রক্তমকরোডুবনং গুণৌঘৈঃ। 
ভবাঃ স ভৃরিবিভবে। ভগদত্তনাম তশ্গাত্মজঃ (৩২) ক্ষিতিধুরাঁং ৩০) বিভরাঞ্চকাঁর ॥ ৭ 

বজীব নির্জিতরিপুঃ (৩৪) পৃথুবজ,কাস্তিঃ স্বোর্জীর্জ্জ বাজ্জি তজগজ্জয়লব্মকীর্তিঃ (৩৫)। 
রাজ্যস্তদাঁপ রুচমস্তমিতে খবাংশোৌ (৩৬) আাতুঃ শিখীব বলবাঁনিহ (৩৭) বজ,দত্তঃ ॥ ৮ 

এবং বংশ(৩৮)ক্রমেণ ক্ষিতি মথ(৩৯) নিথিলাং ভূঞ্তাং(৪*)নারকাণাং 

রাজ্ঞাং(৪১)মেচ্ছাধিনাথে! বিধিচলনবশাদেব জগ্রাহ রাজ্যং । 

(১৯) মূলে আছে ““হিত্বাদিতী সবজিত1”। 

(২*) ১, ্ “'তৎকুগ্ুলেন”। 

(২১) ,, “মহশীগ। 

(0২২) ৮» আছে “'বর্বকৃবিধাবিবপ। ডাঃ হর্ণলি বিধাবিব স্থলে 'বিধানিব? কল্পানা করিয়। প্রকৃত অর্থের 

হানি ঘটাইয়াছেন। 

(২৩) মুলে আছে “পরাগ জ্যোতিসে”। 
(২৪) », রী “ল্োদস”। কিন্তু 'প? তে ছিত্ব দ্বারাই রেফাক্রাত্তত্ব হুচিত হইয়াছে। 

(২৫) », বিসর্গটিনাই। (২৩) মুলেবিদর্গনাই। (২৭) মুলে আছে 'গুমনয়দিব। 

(২৮) », আছে, “মাতিতাল্গোস্তেজান্দযহো।”। 

(২৯) ডাঃ হর্ণলি এন্লে লিখিয়াছেন, 13676 15 117561660 2) 07067 0 8৮০10 1019009 1) 4201179, 
কোন্ ব্যাকরণের কোন্ সুত্রানসারে তাহা লিখেন নাই। ফলকথ! এই 'মুঃ (নু) শবের বষ্ঠীর একবচনট। তিনি 
ধর্সিতে পায়েন নাই । (৩*) মূলে বিসর্গ নাই। 

(৬১) ভাঃ হর্ণলি 'গুষিতাংসো' পড়িতে বলেন, এবং অনুবাদ করিয়াছেন, 1১096 97,001067 ৬৪৪ যা 

10) 0) 1081)015 01 95901106810: | 

(৬২) মুলে বিসর্গ নাই! (৩৩) মুলে “ক্ষিধুরাং আছে। (৩৪) মুলে বিসর্গ নাই। 
(৩৫) মূলে আছে ''ললন্বকীর্তি” ( বিসগর্টিও মাই )। 

| (৩৬) » রর “খরাঙ সৌ” (ডাঃ হর্ণলি এট। লক্ষ্য করেন নাই )। 
(৩৭) » % “বলবান্পহ” (ভাঃহধলি ইহা শুদ্ধ মনে করিয়াছেন অন্ততঃ ভ্রম সংশোধন 

| কন্েন দাই। 
৫৬৮) মূলে আছে 'বঙশঃ। (৬১) মূলে আছে, “খিমখ”। 

(৯৯) » আঅনুত্বাক্স নাই। 6৯১) ৯ অনুন্থার নাই। 
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শালত্তস্তঃ(৪২)ক্রমেস্তাপি ছি নরপতয়ে! বিগ্রহস্তস্তমুখ্যাঃ ॥ 

বিখ্যাতাঃ (৪৩) সম্বতৃবু দ্বিগুণিতদশত1(88) সংখ্যয়! সংবি ভিননাঃ(8৫) ॥৯ 

নির্বংশং(৪৬)নৃপমে কবিংশতিতমং(৭৭ শ্রীত্যাগসিংহাভিধ(৪৮) 

স্তেষাংবীক্ষা(৪৯) দিবঙ্গতং পুনরহে! ভৌমো হি নে! যুজ্যতে(৫০)। 

স্বামীতি(৫১)প্রবিচিস্ত্য ততপ্ররুতয়ে! ভূভাররক্ষাক্ষমং 

সাগন্ধ্যাৎ পরিচক্রিরে নরপতিং(৫২) শ্রীবন্ষপাঁলং ছি ষং ॥ ১০ 
একোসৌ জিতবান্ রিপুন্:৫৩)সমিতি ভোঃ(৫৪)কিং নাম চিত্রং শিদঘম্(৫৫) 

অন্রোহাহরণং হরো হরিরহো1(৫৬) ভাক্মাদয়োনেপি(৫৭) ছি । 

ইত্খং(৫৮)সম্পরিমৃশ্ত যন্ত হি তটা:৫৯)স্থানস্থিতস্ত দ্বিষাং 

দিক্ষষ্টন্বপি বিদ্রবেণ মহতাশ্চরধ্যং সদা(৬০) মেনিরে 1 ১১ 

বিভবফলবিলাসাস্বাদদজাতাভিলাষঃ৬১) 

স যুবতিমুপযেমে বানুরাগাজ্জনেযু(৬২)। 

অবনিকুলসমুখক্াপসংপ্রাপ্ত'৬০)লক্ষপযাঃ 

স্থিতমিব কুলদে বীনামধেয়ন্ব ভার ॥ ১২ 

রত্োপমান্নরপতিঃ'৬৪)স্ব গুণৈম হার্হান্ ষঃ পালয়েদিতি জনৈরবগম্য সম্যক্। 
নীতঃপ্রসিদ্ধিমিহ তেন সকীর্তনেন শুররত্বপাপ ইতি সুমরজায়তা 26৬৫) ॥ ১৩ 

(৪২) মূলে বিসর্গ নাই। (৪৩) মূলে বিসর্গ নাই। 
(8৪) মূলে আছে “ঘ্বিগুশি দশতা; | (৪৫) মুলে বিসর্গটি নাই । 

08৬) ৮ ৮ দনিবওশং। (৪৭) মূলে আছে, “বিংসতি”। (৪৮) মূলে আছে “সিংহাসিধ*। 
(৪৯) * ৮ “তেবান্বীখ্য”। (৫*) মূলে আছে, যুষ্যতে। 

(৫১) ১5» শসামিতিশ। , (৫২) মূলে অনুম্বারটি নাই। 
(৫৩) যুলে জাছে “লিতবানৃপুন্” | (৫৪) মুলে বিসর্গ নাই। (৫৫) মুলে আছে “চিত্র মিদংঞ। 
(৫৬) মুলে এই রূপই আছে কিন্তু ডাঃ হর্ণলি'হরি অন্ো? পড়িয্াছিলেন। (ইহ! মুক্রাকর প্রমাদও 

হইতে পারে। ) 
(€৭) মুলে আছে “অনেপি।। (৫৮) মূলে 'ই৭ং আছে। 
(৫৯) মূলে বিসর্গ নাই। তযে এইরপ স্থলে বিসর্গ বৈকল্িক। (পা-৮/৩৩৬ বার্তিক ষ্টব্য )। 
(৬৯) খুলে আছে “শ্চ্্য্পদা' । (৬১) নূলে বিসর্গটি নাই। (৬২) মুলে “জানুরাগাজনেষূ” আছে। 

(৬৩) মূলে জাছে “মংপ্রাৎপ” ভা: হর্ণুলি সংগ্রাত্য পড়ি! শুদ্ধ পাঠ 'সংপ্রাপ্য' হইবে মে করিয়াছেম। 

কিন্ত ইহাতে যে অন্বয হয় ন| ভাহ। ভাবেন নাই । 
(৬৪) মূলে আছে “রক্বোপম। নরপতি" ডাঃ হ্ণলি বলেন, "রত্বৌপমে। নরপতি” হইবে এবং অপর ফলকে 

মাকি এরপই আছে। ছুঃখের বিষয় অন্ত ( অম্পষ্টতর ) কলকপানিতে আমর! 'রকোপমো? দেখিলাষ না। 

ফলতঃ রক্বোপষান্ সহার্হাণ এর বিশেষণ করিলেই ষ্ঠ, অর্থ হয় নচেৎ ভাল অর্থ হয়না। 

(৬৫) দ্যাং স্থলে ডাঃ হর্ণলি 'স্তাষ্। পড়িতে বলেন। এস্লে ন্ বিকল্পে অন্থন্বারে পরিণত হইতে পারে । 



২০ রঙ্গপুর-সাঁহিত্য-পরিষৎ পত্রিক1 

ছর্বারবৈরিকরিকুস্তভিদাভবান্রত্রোতোবহাহতিচলৎকরিমুক্তিকাতিঃ। 
যদ্যুদ্ভূর্বিপপিবন্ধ্ তপাগ্মরাগা (৬৬)শোতেত€৬৭)বীরবণিজাং নিকরৈ:৬৮) গ্রকীর্ণা ॥১৪ 

সিংহসেনেহথ৬৯) নরকান্বয়জাজভান্ুং সংবেশ্ত তং(৭০)দি বমগার্দ কলঙহ্কগণ্ডঃ ৷ 

কালোচিতং বিচরিতুং হি মহানুভাবা সংবিদ্রতে(৭১)হি গুণদেো'ষবিদে। ভবন্ত ॥১৫ 

(নিশিতাসিমরীচিমঞ্ররীপ্রটিলভুজ বলবিজিতনরপতিশতো২)পায়নীক তসমদগজঘটাকটগ্রন্দি 

(৭৩)দানামুণীকর।সারসমুপশমিতসন্তাপং  সকলারিকট কলুণ্টনলম্পট৭8)নুভটবাহুবিটপাট বী- 

সংকটমপি মহাজন (নিবাসষোগ্যং 10৭৫) মমদনুন্রীন্মিতনুধাধবলিতসৌধশিখরসহআ্া- 

স্তহ্িত (+৬)তরণিমগুলম্।  মলয়াচলস্থলী(৭৭)রুহকাননমিবানেকভোগি(৭৮)শতসেবিতং। 

নভোবত্ে বাবাপ্ত(৭৯)বুধগুরুকাব্যালঙ্কারং। টকলাসগিরিশিখরমিব পরমেশ্বরাধিষ্ঠানং । বিতে- 

শনিষেবিতধচ(৮০)। বচ্চ শকক্রীড়াশকুনি (৮১)দৃঢ়পঞ্জরেণ . গুর্জরাধিরাজপ্রজ্বরেণ (৮২) 

ছু্দান্ত (৮৩) গৌড়েন্দ্রকরিকুটপাকলেন কেরলেশাচল(৮৪) শিলাঞজতুন! বাঁহী ক(৮৫)তাই কা-(৮৬) 

তঙ্ক(৮৭)কারিণা দাক্ষিপাত্যক্ষোণিপতিরান্জ যক্ষণা (৮৮) ক্ষপিতারাতিপক্ষতয়া ক্ষিতিপবক্ষঃ 

কবাটপটেনেৰ প্রাকারেপাবৃতপ্রাস্ত(৮৯)মুন্মানকলহংস (৯০)কামিনীকুলকু ণিতপেশলমকুন্ম- 

ন্নান্দোলিতোম্মিশীকরৈরুপশ্মি তাপাবৃতসৌধশিখরাধিরূঢ়মুন্দরীস্ুরতোত্সবায়াদেন কৈলাস 

করিছুকু লক্দলিকাপটেনানেক(৯১)নাকেশকামিনীবিভ্রমমণিদর্পণেন লৌহিত্যান্তেধিন! বিরাজ - 

(৬৬) মূলে বোধ হয় পা্রাগাই আছে_-কিন্ত হর্ণলি লাহে পাদ্মরাগী পাঠ করিয়াছেন। উতয় 

শাসনেই 'পীল্স' অছে ; নচেৎ “পল্স। পাঠই সমীচীন মনে করিতাম। 

(৬৭) মুলে “শৌভেতে” আছে। (৬৮) মুলে 'বণিজানিকরৈ' আছে। (৬৯) মুলে 'ইথ আছে। 

(4৯) মুলে 'ভানু সম্বেন্ঠতাং আছে। (৭১) মুলে আছে 'সবিদ্রিতে? ( পাপিশি ৭1১1৭ জরষ্টব্য ) 
(৭২) মুলে আছে “দতে।” | (৭৩) মুলে আছে, “স্যান্দি” । (৭৪) মুলে আছে, “লম্পট” । 
(৭৫) এইরূপ (1) ছেদ মধ্যে মধ্যে আছে; ইহাতে বাকোর শেষ ন! বুঝিয়! ঘতি বুঝিতে হইষে। 
৭৬) মুলে আছে 'ম্তহত?; অস্তরিত প1ঠও কল্পিত হইতে পারে। 

(4৭) মুলে আছে স্থলি'। (৭৮) মুলে আছে, “ভোগী” | 

(৭৯) ডাঃহর্ণলি 'মভো।বৎসেবাবাপ্ত, পড়িয়াছেন। 

(৮*) মুলে আছে 'নিসেবিত'। (৮১) মুলে আছে 'শনিঃ। (৮২) মূলে আছে, 'গ্রজর়েণঃ। 
(৮৬) এস্লে পূর্বে ধেন অন্য কিছু লিখিত হুইয়। তদুপরি 'ছুর্দাস্ত' লেখ! হইয়াছে । 
(৮৪) মুল আছে 'কেরলেশীচল।” অপর তাত্তরশীসনেও চলা? পাঠ আছে। উতয়ত্র একবিধ অশুদ্ধি 

ধু. আছে.। 

(৮৫) মুলে জাছে-'বাহিক' (ীক ও হইতে পারে।) 

(৮৬) 'তাইক' শব্দের কৌনও অর্থ হয় না। অপর তাগ্রশাসমে এইটি দাই। নি মাত দেখা 
ধায় হবে! তাইক আতঙ্ক শফেরই অশুদ্ধ আবৃত্তি | 

(৮৭) মূলে আছে 'তষ্ক'। (৮৮) মূলে আছে ''জন্মণ।*। অপর শাননে 'জঙ্বণাঃ আছে। 
(৮৯) * থ্রান্থ। (৯) ৮ ৮ হিল। (৯১) বূলে আছে, 'পট্টেবেক!। 



চে দা লা আপি 
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মানং | মাননীয়মনেক মনক(৯২)পতিসার্থানাম্ যথার্থাভিধানং পরাগ পেোতিষেযু(৯৩) হুর্জয়্াখ্া- 

পুরমধ্যুবাস। জজ চ জড়তা হারষষ্টিযু নেস্জিয়েযু চঞ্চলত হরিষু ন মানসেষু ভঙ্গুরতা! ক্রবি্র- 

মেযু ন প্রতিপন্নেযু সোপসগ্র্থতা ধাতুষু ন প্রজান্থ বামতা৷ কামিনীষু স্থলিতং মধুমদমুদিত- 

কামিনীগতিষু নিষ্পৃহত। দে!ষকারিষু নিরত্যয়মধুপানাসক্তি (৯৪) শধুকর (৯৫) কুলেষু অত্যন্তং 

প্রিয়ান৬)মবর্তনং রথাঙগনামন্থ পিশিতা (৯৭) শিতা শ্বাপদেষু তত্র বাসব!(৯৮)বাসম্পন্ধিনি 

৷ (৯৯) বিধুরিব বিবদ্ধিতসীলবেলাজলধিমগ্ুলঃ শক্রসরসী (১*) দখিতপদ্মাপহারশ্চ মার্তওইব 
ভূতৃচ্ছিরোনিবেশিতপাদঃ কমলাকরেস্তাসনলালদশ্চ (১১) পরমেশ্বরোপিকামরূপানন্দী (১*২) 
ভোৌমাহয়োপ্যল্লাসিতদানবারিঃ পুরুষোত্তমোপাজনার্দীনঃ (১৯৩) বীরোপি মত্তেভগামী (১০৪) 

যদ্য ১১০৫) চ মন্মথোন্মাথি রূপম (১*৬) তিরস্কৃতা(১০৭)ভ্ভোধি গাভীধ্যম্ জগছিপয়াশংসি 

(১.৮) ধৈর্য্যম্(১০৯)স্কন্দাস্বন্দি বীর্ধ্যম্ যশ্চার্জনে। যশমি (১১০) ভীমসেনো যুধি কৃতাস্তঃ কুধি 
এরসিতর 

(৯২) ডঃ হর্ণলি 'মানক" পড়িয়াছেন, 'ম।নব পড়িলেই অ।রে! ভাল অর্থ হইত। উভয় শাসমেই মনক' 

পাঠ রহিয়াছে । 

(৯৩) মূলে আছে “প্র4গজোতিষেষ' ডাঃ হূর্ণলি “প্রাগ.চ্যোতিবেশঃ) পড়িয়াছেদ। তাহার কারণ বোধ হয় 

এই যে নচেৎ অধ্[বাস ক্রিরার কর্তৃপদ পাওয়া! যায় না কিন্ত প্রসিদ্ধে রবিবক্ষাতঃ এইরূপ কর্তৃপদের উহ্বাত্ব 
অমার্জপীয় মহে। 

(৯৪) মূলে আছে 'শন্ত?। 

(৯৫) ”" ” “মধুকর কর" । ডাঃ হর্ণল 'মধুকারকর” পড়িক্নাছিলেন। 

(৯৬) '* " “পুয়।' | (৯৭) মুলে আছে 'পিবিত; । 

(৯৮) প্রথমে 'বাসপা” লিখিত হইয়াছিল; পশ্চাৎ 'প?কে 'ব' কর! হইয়াছে । 

(৯৯) মূলে আছে “ম্পর্দিনী” । ১,৯) মুলে আছে “সক্তসরস1” । 

(১০১) ৮.” 'ল্লষেশ্চ” | ডাঃ হর্ণলি 'ল।স পাঠ করিতে বলেন; কিন্তু অর্থ তাল হয় না। অপর 

শাসনে “লালন” আছে, ডাঃ হর্ণলিও সেখানে 'লালস, পাঠই করিয়াছেন। 

(১২) যুলে আছে “নন্দি?। (১৩) মূলে আছে দমার্দানঃ | 
(১৪) ” পমত্তেহ' ; তবে হ' ও “ত' খুব হুসদৃশ বটে। 
(১০৫) * ৮ “সা । | 

(১৬) *”  ” পম, । [অপর শাসসে এই সকল বাঁকা অঙ্ক আকারে আছে যথ| “দস চ মম্মখো 

গাধিরগী” ; ইত্যাদি ] 

(১*৭) মুলে আছে 'তীরক্কৃতা। 

(১১৮) ” * 'শন্পি?। 

(১৯) * * “বীরধ্যস্) ; কিস্ত ইহাতে পরের 'বীর্ধ্যঃ শবে পুধরুক্তি হয়; অপর শাসনে উতয়ত্র 

“বৈর্ধ্য" শব আছে তাহু। 'ধৈরধ্য পড়। যাইতে পারে,। ডাঃ হর্নলি 'বীর্য্যকে 'ধীষ্' পড়িতে প্রস্তা করিয়াছেম। 
তবে বীর্য; করিয়া! একট। শব সংস্কৃতে নাই। 

(১১৭) মুলে “বশবি” আছে [ ইহা পরে অপর শাসনে “তীম্মোধনুষি* আছে এই শাঁদনে তাহ! সন্ভঘতঃ 
লিপিকরপ্রদাদ বপতঃ লিখিত হয় মাই ] 



২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

দ্বাবানলো বিপক্ষবীরুধি শশধরে বিস্তানভমি মলয়ানিলঃ স্থুজন(১১১) নসুমনলি হুর্য্যোরিতমপি 

উদয়াচলে| মিত্রোদগমসম্পদ্দি যঃ (১১২)। মহারাজাধিরালশ্রাত্র্গপালবর্মদেবপাদাহৃখ্যাত- 

পরমেশ্বরপরমভট্ারকো মহারাাধিরাজশ্রীরত্বপালবর্্মদেবঃ (১১৩) কুশলী |! উত্তরকূলে 
ভ্রয়োদশগ্রামবিষয়াস্তংপাঁতিবামদেবপাটকাপকষ্টভূমিসমে তলাবুকুটি ক্ষেত্রে (১১৪) ধান্তত্রিসহম্তেৎ- 
পত্তিকতমৌ | যথাযথং সমুপস্থিতব্রাঙ্মগাদিবিষয় করণব্যবহারিকপ্রমুখজানপদান্ রাজরাভ্তী- 

রাঁণকাধিকৃতানন্তানপি রাঁজন্ত ক (১১৫) রাজপুত্ররাঁজবল্লভ গ্রভৃতীন্ যথাকালভাবিলোপি সর্বান্ 
মাননা পূর্বকং সমাদিশতি বিদিতমস্ত (১১৬) ভবতাং ভূমিরিয়ং বাস্ত (১২৭) কেদারস্থলজল- 

গোগ্রচারাবন্করাছাপেতা' বথাদংস্থা শ্বসীমোদেশং১১৮)পর্যাস্তা হস্তিবন্ধনৌ কাঁবন্ধচৌরোদ্ধরণ- 

দণ্ডপাশোপরিকর (১১৯) নানানিমিত্তোৎ (১২০) থেটনহস্ত্যস্থো ই্রগোমহিষাজাবিক (১২১) 

গ্রচার ্রভৃতীনাং বিনিবারিত(১২২)সর্বপীড়! শাসনীক্ৃত্য (১২৩)। 
পাঁরাঁশরে! (১২৪) হতৃডুবি দেবদত্তঃ কাঞ্োহগ্রঞ্জো৷ বাজসনেয়কাগ্র/ঃ। 
আপাদ্ত যং বেদ(১২৫)বিদাং পরাদ্ধং আধা! কৃতার্থাহ্িতমেব সম্যক ॥১ 

অগ্ল্যাহিত (১২৬) স্তত্ত বভূব সুগঃ সদগঙ্গদত্ো গুণজীলশালী । 

যং বীক্ষ্য ফট কর্মমরতং দ্বিজেশং (১২৭) ভূথ্থাদিষু গ্রতারিতো জনৌধঃ ॥২ 
ট্রামায়িক! তন্ত বতৃব পড়্ী পতিব্রতা শীলগুণোপপন্না! (১২৮)। 
উগ্রেন্দুলেখেব বিরাজতে য! বিশুদ্ধরূপ1 তমসে! নিহস্ত্রী (১২৯) ॥ 

অন্তামভূ(১৩,)চ্ছান্ত্রবিদাং ধুরীণ স্ত্স্তঃ (১৩১) সুতোহঘাংখলু বীরদত্বঃ | 

ধং প্রাপ্য ধর্মাললয় মুগ্রবুদ্ধিং কালঃ কলির্নাকক তবদ্ধভূব 8৪ 
০০৪১০৪৭৪৫০8 ৫ 25524752 

(১১১) ডাঃ হলি 'হুজনু" পড়িয়াছেন-কিন্ত “ন? তে উকার স্পষ্ট নাই, তাদ্শ একটু টান গ্রতি নয়ের 

নীচেই প্রার্গ ধাকে। পর শাসনে 'নুজন'ই আছে। 

(১১২) মূলে বিসর্গ নাই। ডাঃ হর্গলি এট। চ,হইবে বলেন। পুর্বে ধেমন 'ধং) আছে তেমন “চ? ও. 

আছে তবে আর বৃথ। পাঁঠ ঘদলাইয়! লাভ কি? (১১০) মূলে আছে “রত্পাবন্দেবঃ*। 

(১১৪) মূলে আছে “ক্ষেত্র” ডা: হর্ণলি ক্ষেত্রায়।ং পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেন তৃমৌ। এর বিশেহণ 

হল়্, কিন্তু তাহ সঙ্গীচীন ঘোধ হয় ন। | 

(১১৫) মুলে জাছে'রাঞজজনক,। (১১৬) '্ত' টিযুলে নাই । (১১৭) মূলে আছে 'ইয়নীস্তঃ | 

(১১৮) সুলে আছে 'দেশ। (১১৯) মুলে আছে 'পরীকর'। (১২*)মুলে আছে 'নিবিত্তো? | 

(১২১) এই স্থল এত অল্পষ্ট যে পড়। যায় না। ডাঃ হর্ণলি 'জাতিক' পড়িয়াছেন। তিনি এই ভুল ইঞ্জ- 

পালের ভাত্রশীসমেও নিরর্থক করিল্লাছিলেন। 

(১২২) খুলে আছে 'নান্বিনিবীরিত; | (১২৩) মূলে আছে 'শাসনিকৃত্য? 

(১২৪) মুলে আছে 'পারাসরে|' | (১২৫) ০ ৯» বন্ধে । 

(১২৬) "1 খাপ্তাহিত। (১২৭) মুলে আছে 'ছিজেধং | গুদ্ধ পাঠ £ছ্বিজেধু। ও হইতে পারে। 

(১২৮) 2৮ গুণৌপয়া। (১২৯) ৮৮ গিহ্ত্ীং। 

(১৬৩) * * জানতাম । (১৬১) * * “ন্। 



মন ১৩২২, ১ম সংখ্যা! রত্বপালের তাত্র-শাসনদ্য় ২৩ 

সংক্রান্ত বিষু (১৩২) পদ্যাঞ্চ পঞ্চবিংশবরাজ্যকে। 
তশ্রৈদ তা ময়! পিত্রো ধশঃপুণ্যায় চাত্ুনঃ (১৩৩)॥৫ 

সীমা পূর্বেণ বৃহ্দাল্যাম্ শাল্সলীবৃক্ষঃ | পূর্বদক্ষিণেন বূধষিগণপাটি(১৩৪) নৌপীস্মি 

খরতটস্থশানলীবুক্ষঃ | দক্ষিণেন তন্নৌসীমি বদরীবুক্ষঃ। দক্ষিণপশ্চিমেন তন্গৌ (১৩৫) সীয়ি 

কাশিশ্বলবুক্ষঃ | পশ্চিমেন খরতটস্থাশ্বখ(১৩৬)বৃক্ষঃ। পশ্চিষগ । উত্তরগ বক্রেণ ক্ষেত্রালিঃ (১৩৭) 

কাশিস্বল (১৩৮) বৃক্ষশ্চ । পশ্চিমোভ্তরেণ ক্ষেত্রাল্যাং হিজ্জলবৃক্ষঃ। পূর্বগ। উত্তরগবক্রেণ 

ক্ষেত্রালি ৷ (১৩৯) শাল্সলীবৃক্ষৌ। পুনঃ পুর্বগ দৃক্ষিণগবক্রেণ ক্ষেত্রাণি 0) কাশিশ্বলবৃক্ষো। 

কিঞ্চিৎ পুর্বগ। দক্ষিণবক্রেণ ক্ষেত্রালি 0) শাল্মলীবৃঙ্গৌ। উত্তরেণ বৃহ(১৪*)দাল্যাং কাশি, 

স্বলবৃক্ষঃ। উত্তরপুর্বেণ বৃহদাল্যাম্ বেতসবৃক্ষশ্চেতি ॥ 

রত্বপালের প্রথম ভাত্রশাপন। 

(অনুবাদ ) 

যিনি ( আপন ) নখ মধ্যে ( প্রতি ফলিত ) নিজের প্রতিবিদ্বে (স্বীয়) নৃত্য সম্পদবিধির 
দষ্টার স্তায় (বিরাজমান ) ; যিনি সৌধশ্বারূঢ়ের (১) ম্থায় অবিরত গুভ তাগুবী গতি প্রদর্শন 
পূর্বক দৃশ্ত হইতেছেন; এবং িনি?পরমাত্মার স্তায় এক হুইয়াও বিশালগুপ বশতঃ বহু হই 
প্রাকাম্য (২) ধারণ করিতেছেন, সেই ( নটেশ্বর ) শঙ্কর (সকলের ) শ্রীর কারণ হউন (৩)।১ 

(১৩২) মুলে আছে 'বিপ্ল?। (১৩৩) মুলে আছে “চাত্মনম্;। 

(১৩৪) ৮» ” "পাটা" ডাঃ হর্ণলি 'পাঠি' পড়িয়াছেন। (কুবি শকটি 'খধি' পড়। বায় নাকি?) 

(১৩৫) ৮”. তিনৌ?। (১৩৬) মূলে আছে “স্বধ*। 
(১৩৭) ৮” বিসর্গটী নাই। 

(১৩৮) মুলে আছে 'কাশিম্বল!? | 

(১৩৯) এস্বলে এই ছেদ () চিত হইবে না-ক্ষেত্র/লি' সঙ্গে শ।ললী সমাদবন্ধ। কিন্ত ডাঃ হর্ণলি 
“ক্ষেত্রালি'তে বিসর্গ যোগ করিতে উপদেশ করিয়ছেন। শ।ললীবৃক্ষে ছ্িবচনপ্রয়োগ দেখিয়াই প্রকৃত বিষয় 
বুঝা বাইত । কিন্তু হর্ণল সাঞ্ছেৰ তাহ। “2 0217 ০£ 35107211 01565 বলিয়! অনুবাদ করিয়াছেন, এইরূপ 

অপরত্রও আছে; তত্তৎ স্কানে (0) ছেদ বন্ধনী মধ্যে দেওয়া! হইল। 

(১৪) যুলে আছে বহ'। 

(১) নুনার অশ্ববুগল হইতে জাত অশ্বের নাম সৌবস্ব। (পাঁণিনি ৭৩1৩) 
(২) প্রাকাম্য বড়েস্বর্ধ্যের একতম ; “পিস! লধিম। ব্যাপ্তি: প্রাকাষ্যং মহিমা তখ। | ঈশিত্ব্ বশিত্বঞ্চ 

তথা কামাবসান্ধিতৃ। ৷” | 
(৬) ডাঃ হর্দলি ফ্লৌকটি শুদ্ধরূণে পড়িতে না পারা অর্থও ভাল করিতে সমর্থ হন নাই। এইরপ্বিতীয 

শ্লেকে এবং অন্তঙও মধ্যে মধ্যে ঘটিরাছে। বাহল্যৰশতঃ একপ স্থলের জনুবাদের শ্রাস্তি প্রদর্শিত হইল ন|। 

কিন্তু বে যে স্থানে বিশুদ্ধ পাঠে অর্থ বৈলক্ষণ্য হটিয়ছে, তাহ! স্থল বিশেষে প্রদর্শিত হইবে। 



২৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষত পত্রিক৷ 

এখানে কি সূর্তিমতী চন্দ্রকৌমুদী প্রবাহিত হইতেছে? 'অথব! শ্কষটিকরাশি গলিত 
হইয়াছে? অথবা শুভকরী শ্াঙ্করী শক্তি পাপরাশি বিনাশনার্থে একাস্তভাবে নিয়ত রছি- 

পাছেন ? "বাহার জল-প্রবাহ ( সম্বন্ধে) এইরূপ মনে করিয়া জনতা ধন্য হইতে পারে ৫) 

সেই লৌহিত্য সিন্ধু সত্থর সমস্ত কলুষ ধ্বংসকরিয়! জগৎ পবিত্র করুন।২। 

পর়োধিমগ্র! ধরার উদ্ধারকারী শুকররূপী হরির নরক (নামে) অন্ুরাংশক এক পুত্র ছিলেন 

যিনি সুরাঙ্গন! (রূপ) পদ্মিনীগণের শোভা! বিষয়ে ইন্দুর স্তায় আচরণ করিয়াছিলেন (৫)1৩। 

“ইনি অবলা, বৃদ্ধা, ভয়যুক্তা, মুঢ়া, বন্ধুরহিত1, বিপদ্থরন্তা' এইরূপ (মনে করিয়া) 
ধিনি অদিতিকে ছাড়িয়া দিয়া, দেবগণকে পরাজিত করিয়া তাহার কুণ্ডল দ্বয় দেবগণের শ্রেন্ঠ 
যশঃ ও তেজঃ ৰলিয়াই ( যেন ) (৬) অপহরণ করিয়! ছিলেন । ৪। 

কাস্তামুখসমৃহত্বারা যাহ! বহুচন্ত্রবিশিষ্ট (ছিল) এবং তেজম্বী বীরবৃন্দ হেতৃ যাহ! 

রবিসমূহ (যেন) ধারণ করিয়াছিল সেই পুরশ্রে্ঠ গ্রাগজ্যোতিষে সেই (নরক) বাস 

করিয়াছিলেন যিনি ভুজদর্পে সঞ্চরণকরিয়। (ন্বকীয় ) রাজ্যলঙ্মীকে সুচারু সংবর্ধিত 
করিয়াছিলেন ে)1৫। মু 

“পিতা ( এক্ষণে ) পুরাতন হইয়া পড়িয়াছেন)” এই চিস্তা করিয়। প্রদীপ্তগুণ তিনি কৃপা- 

হেতু যখন যুদ্ধে মন্দভাঁবে বিচরণ করিয়াছিলেন(৮), তু$মই শ্রীহুরি তাঁহাকে শ্বর্গারড় করিয়া- 
ছিলেন? হায়, ষে ব্যক্তি তেঞ্জোবিস্তারে সমুৎস্ুক তীহার বন্ধুগণন! কোথায়)? ৬। . 

অতঃপর তাহার ভগদত্ত নাম৷ খআত্মজ ভূবনভার বহুনকরিয়াছিলেন ধিনি ধীর, ভব্য ও 

বহু পরশ্বর্যযসম্পন্ন ছিলেন; ধাহার বিস্তৃত যশঃ পট দ্বার! ( সমস্ত ) দিক অবগুন্তিত হইয়াছিল; 
এবং বিনি ( হ্বীয় ) গু সমূহ দ্বারা ( সমগ্র ) ভুবন অস্থুরক্ত করিয়াছিলেন ।৭। 

(৪8) ডাঃ হুর্ণলি 'জনত। জায়েত ধন্ত। জ্রতম্ ইহার অনুধাদ করিয়াছেন, 0১5 1527509 10০20128007 ০01 

106 00009 00101) 16550165609 00৪ 0৮52 1:201)102” মুলে 'জায়েত' স্থলে 'যান়েত' আছে, তাই 

বোধ হয় 1৩50: 0০" অনুদ্ধিত হইয়াছে। 

(৫) অর্থাৎ চা্রোদয়ে যেমন পন্সিনীর শৌভ। লোপ হয় নরকাত্যুদয়ে (স্বামিনিগ্রহহেতু) রাজনাগণও 
হত হী হইয়াছিলেন। 

(৬) ডাঃ হর্ণলি “ভ্বরবশোমহূসী ইবাগ্রো) অনুবাদ করিয়াছেন,--'ড71১101) 9619 13:601005 25 06108 

(08০81 01 005 &1919 0৫056 50128). ৃ 

(৭) প্লোকের শেষপাদের অনুবাদ ডাঃ হর্ণলি এইরূপ করিয়াছেন ২261 135 130 ৪০01760 0:০3. 

75701 5৫৮৪1 1) 015258107535 60 0০ 70105 ০61)15 21705 !! 

(৮) ডাঃ হর্ণলি প্রথমপাদের অগুবা করিয়াছেন, “] 20 ৪০৮) (০০ ০10 (০০ 6178889 ) 12 2 

2130 107) 90367 ৮111 17) 21911111920 75000801০7৮ 1 ডাঃ হর্ণলি 'চচার মন্দং এর অনুবাদ করিয়াছেন, 

৭11৩0 09:615$315 , 

(৯) অর্থাৎ জীকৃ্ আপনার প্রতুত্ব বিশ্তার করিতে গিয় ব্বীয় পুত্রের প্রাণনংহার়েও ক্ষান্ত হদ দাই। 



সন্১১৩২২, ১ম সংখ্যা ] রত্ুপালের তাস্তর-শাসনদ্য় ২৫ 

সূর্য্য আন্তমিত হইলে অগ্নি যেমন দীপ্চিলাভ করেন, তেমনি বলবান্ ব্জদত্ত ভ্রাতার (১) 

( নিধনাস্তে ) সেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন; তিনি ইন্দ্রের স্ায় জিতশক্র ও বিশালবজ্ের 

টায় কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন) এবং শ্বীয্প উৎসাহ ও আর্জব দ্বারা জগজ্জয়সাণনপূর্বক কীর্তি 

লাভ করিয়াছিলেন ।৮॥ 

এইরূপে বংশান্ক্রমে সমগ্র পৃথিবী পালনকারী নরক-বংশীয়গণের রাজ্য দৈবগতিবশতঃ 

্লচ্ছাধিপতি শালম্তস্ত অধিকার করিয়াছিলেন; ইহারও € বংশে) পুরুষানুক্রমে বিগ্রহস্তস্ত 

প্রভৃতি বিখ্যাত নৃপতিগণ সম্ভৃত হুইয়াছিলেন--( ধাহাদের) সংখ্যা দশের দ্বিগুণতার 

( বিংশতির ) সমষ্ি হইয়াছিল ।৯। 

বাহারের একবিংশতিতম শ্রীত্যাগসিংহ নামক নুপতিকে নির্বংশ অবস্থায় স্বর্গারূট (হইতে ) 

দেখিয়া, “পুনশ্চ আমাদের নরকবংশীয় রাজারই প্রয়োজন” এই চিন্তা করিয়া তাহার প্রজাগণ 

(নরকবংশীয়দের ) জ্ঞাতিত্বহেতু তৃভারবহনসমর্থ যে শ্রীব্রক্ষপালকে রাজা (মনোনীত ) 

করিয়াছিল ।১০। 

সেই ( ব্রহ্মপাল ) একাকী রিপুদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন-_ ইহাতে আশ্তর্য্য কি? 
ইহার উদ্দাহরণ হর, হরি, তীম্ম প্রভৃতি অন্তেরাও (বটেন)। এইরূপ ভাবিয়া! যোদ্ধু গণ 

্ব৫ানে অবস্থিত যে ভূপতির শক্রদিগের আটদিকে বিষম পলায়ন দেখিয়া সতত আশ্চধ্য 

মনে করিত৫১১)।১০। 

শ্বর্যাূলক বিষয়-বিলাসের আসম্বাদনে অভিলাধী হইয়া তিনি ( জনৈক! ) যুবতীর পাপি- 

গ্রহণ করিয়াছিলেন) ধিনি প্রজানরাগবশতঃ ভৌমকুলজাতনৃপতি (১২) সমাশ্রিত লক্ষ্মীর 

( অচল ) অবস্থান ( স্থচকই ) যেন “কুলদেবী* এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন ।১২। 

ইহাতে ম্জ্রীরত্বপাল” এই (নামে) পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এই নরপতি স্বীয়গুণে 

(১) এস্বলেও বজ্দত্তকে ভগদত্তের ভ্রাতা বলা হইয়াছে । এইট! এক বিষম সমন্তার বিষয় হুইয় 

ধাড়াইয়াছে । সপ্তমশতাবীর ভাক্করবন্মার তাঁশাসনে বজ্জদত্ত ভগদত্বের পুত্র; কিন্ত নবমশতাব্দীর বনমাঁল- 
দেবের তাজঅশাসনে ষ্জ্রদত্ত ভগদত্তের ভাতা; দশসশতাব্বীর বলবশ্মীর তাত্রশ।সনেও বশ্তরদত্ত ভগদত্ের অনুজ ; 

এবং এই একাদশশতাব্দীর প্রথমার্ধের শসনেও ভ্রাতৃসম্পর্কহ দেখ। যাইতেছে । পরস্ধ রত্বপালের পোক্র 

ইঞ্সপালের তাত্রশাসনে বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র বলিয়া বণিত হুইয়াছেন। ইহাই মহাভারতসম্মত; এবং 

কালিকাপুরাণেও নরকের পুত্র মধ্যে ব্জদত্ত্ের নাম নাই। 

(১১) অর্থাৎ ঠাহার এতাদুশ বীরত্বাথ্যাতি ছিল যে তিনি যুদ্ধে না গিয়! আপন আব।সে অবস্থিত ধাকিলেও 

ভয়ে শক্রগণ দিক্ বিদিক্ পলায়ন করিত। ডাঃ হ্র্ণলি এতছুপলক্ষে বলেন, +73781)7091091 270625 0০ 002৮৩ 

১6০79177100 870 0620900] 01990510070 7 27001001915 006 29 026 035 0০96 551538৩$ 

, 1156 900৮ ইহাই কি এই ক্লোকের তাৎপর্য ? 

(১২) “অবমিকুলসমূখ'__অন্ুবাদ ডাঃ হর্দলি করিয়াছেন, “50:0178 2০00 209 (0916) 20119 ০৫ 

09৪ ৮0:10.” | যেখানে 'ভৌন্গান্বর সেখানেই থে হর্ণলি সাহেবের ত্রস ঘটে । 

৪ 



২৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

রত্বোপম মহামান্ত ( বাক্ধি ) দিগকে পালন করিবেন, প্রজাগণ (যেন) ইহা সম্যক অবগত 

হইয়া তত্বোধক সংজ্ঞান্বার! (১৩) ইঙ্াকে প্রসিদ্ধি করিয়াছিল ।১৩। 
হর্বার শত্রু হস্তিগণের কুস্তভেদজাত শোণিতআোতম্ব তীর আঘাতে সঞ্চলিত গলজমুক্ত 

সমূহ দ্বারা বাহার যুদ্ধ-ভূমি (মণিকার ) বিপণির স্টায় যেন পক্মরাগমণিবিশিষ্ট এবং বীর (রূপ) 

বণিকৃসমূক্ের হার] সমাকীর্ণ হুইয়! শোভমান হইত 1১৪ 
অনন্তর নরকবংশীয় (রূপ)কমলগণের ভাঙ্করন্বরূপ তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়। 

অকলস্ক বীরবর (১৪) (ব্রহ্ষপাল ) স্বর্গ গমন করিলেন! ফলত: সংসারের গুণ ও দোষজাতা 

মহান্ুভব (ব্যক্তি) গণ কালোচিত আচরণ করিতে নিশ্চয়ই জানেন (১৫)।১৫। 

সুতীষ্ক খড়া গ্রভামপ্ররী বিজড়িত ভূজবলবিজিত শত শত নরপতিকর্তৃক উপহত মনু 

গজশ্রেণীর গণ্ড ক্ষরিত মদ জলকণ বর্ষণন্বার! যাহার (১৬. উষ্ণতা দুরীভূত হয়; সমস্ত শত্রু 

শিবির লুণ্ঠন পটু যোগ বর্গের বাছুরূপ শাখাকীর্ণ অরপ্যসদৃশ নিবিড় ইইলেও যাহা মহাজন- 

গণের বসতি ফোগা ; মত্ত শ্বন্দরীগণের হাস্তরূপ সুধা দ্বারা ধবণিত সহশ্র সহস্র সৌধশিখর 

কর্তৃক যে স্থানে সৃ্ধ্যবিশ্ব সমাচ্ছাদিত হইয়াছে) মলয়পর্বতভূমিজাত ( চন্দন ) বনের গ্যায় 
যাহা বন্ধশত ভোগীর (১৭) আবাসস্থল; আকাশ-পথের স্কায় যাহ! বুধ-গুরু-কাব্যালঙ্কার (১৮) 

যুক্ত ; কৈলাসপর্বতশুলের স্তায় যা! পরমেশ্বরের (১৯) অধিষ্ঠান-ভূমি 'এবং বিত্বেশ (২০) কর্তৃক 

(১৩) “তেন সকীর্তনেন”-_ডাঁঃ হুর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, "১৮ 1017) ( অর্থাৎ ব্রক্ষপাল ) ৮৮1০ 7020 

81101) 76199620107,” যদি তাহাই হইত তবে 'অজায়ত' এই অণিজন্ত ক্রিয়াপদ কেন? ফল কথা 'রত্বোপমে। 

এই প্রথমাস্ত পাঠ ব্যবস্থা! করি! এবং “কীর্তন” শব্দের অর্থ ন| বুষিয়। গ্লোকটির প্রকৃত মন্্র তিনি হাদয়ঙম 

করিতে পারেন নাই। | 

(১৪) 'অকলম্ক গণ এই স্থলে 'গণ্ড' শব্টি কেন ব্যবহ্থাত হইল? বোধ হয় 'গণ্ড তে গ্লেষ আছে; 

অপরার্থের ছুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে; অতি বার্ধক্যবশতঃ যাহার গণস্থলে চন্মলোলতা দ্বারা কলম্ক- 

রেখাপাত হয় নাই; অথব। জরানিবদ্ধন যাহার গণ্লোম শ্বেত হওয়ায় তাহা কলম্ক কালিম। বর্জিত 

হইয়াছিল। 
(১৫) এই ল্লৌকের ছ্বার হুচিত হয় যে ব্রক্ষপাল আসন্নকাল অনতিদুরধর্তী বোধ করিয়া! পুত্রকে সিংহাসন 

প্রধানপুর্ধক সংসার ত্যাগ করিয়া “'বার্থক্যে মুনিবৃতীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং* হৃষ্টান্তের অনুসরণ 

করিয়াছিলেন। 

(১৬) অর্থাৎ ছুভরাখ্াপুরের ; পরে তাহ! আছে । 

(১৭) ভোগী গ্িই; এক অর্থে বিষয়ভোগকারী অপর অর্থে সর্প। 

(১৮) “বুধ গুরু কাব্যালঙ্কার' আকাশগথ পক্ষে বুধগ্রহ-বৃহস্পতি-শুক্র-র9 অলঙ্কার; ভুর্জয়।পুরপক্ষে পর্ডিত, 

গুরু ও ( কাব্যতূষণ ) কবি। 
(১৯) "পরমেশ্বর উতয়জ মহাদেব ; ছুর্ভক়।পুরেও শিবমন্দির ছিল। অথব! 'পরমেশ্বর' পর়সতটা রক স্বস়ং 

রাজাগু ( দ্ুর্জয়াপক্ষে ) হইতে পারেদ। কেননা! একটু পরেই আছে “পরমেস্বরোইপি কাষরপানন্দী”। 
(২) বিত্বেশ--কৈলাশ পক্ষে কৃষের। ভুর্্য়াপক্ষে ধনাঢ্যব্যক্তি । 



সন ১৩২২, ১ সংখ্যা রত্বপালের তাত্-শাঁসনঘ্ধয় ২৭ 

নিষেবিত ; শকরাজবূপক্রীড়াপক্ষীর দৃঢ়পঞ্জরশ্বরূপ (২১), গুর্জরাধিপতির অরসদৃশ, ছর্দাস্ত 

গৌড়াধিপরূপ হুম্তীর কুটপাঁকল (২২) প্রতিম, কেরলেশ্বররূপ পর্বতের শিলাজতুতুল্য (২৩), 

বাহীক ও তহিক (২৪) রাজের আতঙ্কজনক, দাক্ষিণাত্য ভূপতিগণের রাজযন্ধোপম, অরিপক্ষ 

ক্ষয়করণহেত, নৃপতির বক্ষঃকবাটস্থ বস্ত্রসদূশ প্রাকারের স্বার! যাছার প্রান্তভাগ আবৃত হুই- 

য়াছে; উন্মত্ত কলহংসীকুল শব্বযুক্ত মনোহর সমীরণকর্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত বীচি শীঙকর 

দ্বারা উন্মুক্ত সৌধ শিখরে আরুঢ় সুন্দরীগণের স্থরতোতৎসবজনিত পরিশ্রমের উপশমন্নিতাও 

কৈলাস-পর্বতের হস্তিগণের রস্তাতরু (রূপ) বস্ত্র স্বরূপ এবং স্ব ব্ুরেন্্রাঙগনার মপিষয় বিলাস- 

দর্পপন্ব রূপ, সমুদ্রোপম লৌহিত্য কর্তৃক যাই! শোভমান হুইয়াছে; এবং অনেক মন (পরিমিত 

বস্ত ) সমুছের অধিপতি ( বপিক্) সঙ্ঘের যাহ! আদরণীয়, সেই সার্থকনামক ছর্জয়! (২৫) 

সংজ্ঞক প্রাগ জ্যোতিষরাজ্য (স্থিত) পুরে (সেই রাজ ) বাস করিতেন । ষেস্থানে জড়ত। (২৬) 

হারাবলিতে ( পরিলক্ষিত হয় কিন্তু) হন্দ্রিয়ে নহে) চঞ্চলত! বানরে, মনে নহে; ভঙ্গুরত! 

ক্রবিলাসে, অঙ্গীকৃতে (বিষয়ে) নহে; উপসর্গ(২৭)যুক্ততা . ধাতৃতে, গ্রজাতে নহে) 

বামতা (২৮) (কেবল) কামিনীগণের, স্বলন (২৯) মধুমদানন্দিত নারীগণের গতিতে, নিস্পৃহতা 

দৌষকারীতে (৩০) নির্বাধ মধুপানাসক্তি মধুকর সমূহে, অতিশয় প্রিক্সানুবর্তন চক্রবাকে (এবং) 

মাংসাহার শ্বাপদে ( দেখা যায়) সেই ইন্ত্রধামম্পন্ধি নগরে (অবস্থিত) চন্দ্রের ন্যায় যিনি 

(২১) ইহা! এবং এতৎপরবর্থী কতিপয় শব প্রাকারের বিশেষণ । 

(২২) কুটপাকল-__হন্তিজ্বরবিশেষ। ডাঃ হর্ণলি এই বাক্যটির অনুবাদ করিয়াছেন, “(00) €০ 81৮5 656: 

(০9 06 19203 ০0109 01707051919 51919159165 01 0176 01191 01 0802৮ | 

(২৩) শিলাজতু পাছাড়ের ঘম্মসদূৃশ ; গ্রাকারও কেরলেশ্বরের ঘর্মজনক | বল আবগ্চক বে শিলাজতুর 

অপর মাম শিলার । 

(২৪) “তাইক" (যদি ভ্রম না হয়) অবশ্ঠই কোনও রাজ্যের সাম--ডাঃ হর্ণলি বলেন “তাঞিক'। আরবের 

অন্তর্গত 'তাই' নামক এক প্রদেশ আছে-_“হাতে মতাক্সী। সেই স্থানের অধিবাসী ছিলেন; হরতে। উহাতে স্বার্থে 
“ক, বুড়ির! সংস্কত কর! হুইয়াছে। 

(২৫) ইজ্রপালের তাজশাদমে “ছর্য়।” (আকারান্ত ) নাম আছে, তাই এ স্থলেও গৃহীত হইল। 

(২৬) ( এই হইতে শাসমলেখক বাপতট্রাদির অনুকরণে প্লেষমুলক পরিসংখ্যাতিশয়োক্তিরপকো পা বিরোধা- 
ভাস প্রভৃতির ছড়াছড়ি করিয়াছেন__অন্বাদে বাধ্য হইয়| এইরূপ স্থলে মূলের শব অব্যাহত রাখিতে হুইয়াছে। ] 

জড়ত।_হারপক্ষে শীতলতা-_ইঞ্জিরপক্ষে, জাড়া, অপটুত।। 

(২৭) উপসর্গ-__ধাতৃপক্ষে প্র-পরাদি, প্রজাপক্ষে উপজ্্রব। 

(২৮) ঘামতা--বক্তভাব-_কিস্ত কািনীপক্ষে দৌন্দধ্য। 

(২৯) শ্বলন--ধর্দভ্রংশ; কিন্ত এস্লে পাস্খলন মাত্র । 

(৩৯) অর্থাৎ বাহার ফেবল দৌষ করিতে অত্যন্ত তাহা রাই স্পৃহা শুন্ত হইতে বাধ্য হইত); সংকর্ণকারীর 

সিষয়কম্প হ! ভূয়েতৃয়ঃ পরিপুরিত হুইয়! বর্ধিত হইত। ডাঃ হর্ণলি অনুবাধ করিয়াছেন, “০০%৩980885 

0015 £0 6%11-9০৩28)| 



২৮ রঙ্গপুর-সাঁহিতা-পরিষৎ পত্রিকা 

মণ্ডলরূপ জলধির শীলরূপ বেলা বর্ধিত করিয়াছেন (৩১) এবং শক্ররূপ সরোবয়ের পঞ্মাপহার 

প্রদর্শন করিয়াছেন ) (৩২) সুর্ধ্যের স্ায় যিনি ভূভৃদ্গণের শীর্ষে (5৩) পাঁদ বিস্তাস করিয়াছেন 

এবং কমলাকরোস্তাসনে (৩৪) লোলুপ বটেন; পরমেশ্বর হইলেও যিনি কামরূপের আনন্দকারী 

(৩৫); নরকবংশীয় হইলেও যিনি দানবারির উল্লামকারী (৩৬) ঘিনি পুরুষোত্তম হইগেও 
অজনাদিন (5৭) বীর হইলেও মত্তহস্তিগামী (৩৮); যাহার রূপ মন্মথাঁভিভাবী, গান্তীর্ধ্য সমুদ 

হুইতেও অধিক, ধীরত্ব জগদ্ধিজয়স্থচক, বীর্ধ্য স্কন্দকেও পরাভবকারা ; যিনি যশে অর্জুন, (৩৯) 

যুদ্ধে ভীমসেন (৪৭), ক্রোধে কৃতাস্ত (৪১), বিপক্ষবল্লীতে দ্বাবানল, বিস্তাকাশে শশধ৭, সজ্জন 

সুমনঃ ( সম্বন্ধে ) নলয়পবন (৪২), শক্রু অন্ধকাণে সূর্য্য (৪৩), মিত্রোয়সম্পদে (8৪) উদয়াচল 

(৩১) অর্থাৎ চন্দ্র ধেমন সমুস্রের বেল! বর্ধন করেন, রাজাও মণ্ডলের (মিত্ররাঁজ।দির) শীলবর্ধান করিয়।ছেম। 

ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন) "18 10092095 1015 %1100195 [0 2১25 11301700010 11721505 09 

51011011178 0069.) 00 ৮23৮ ! রি 

(৩২) অর্থাৎ এখানে “পদ্ম” কমল এরং নিধি এই ছুই অর্থে ব্যবন্কত অথবা পদ্মা লক্ষ্মী তাহার অপহারও 
হইতে পারে। চন্দ্র সরোবরের কমলশোন। যেমন অপহৃত করেন, তেমনি রাজ। শক্রর ধন ব। লক্গ্মী অপহরণ 
করিয়াছেন। 

(৩৩) লূর্ধ্যগচ্ষে পর্বতশিখরে । রাজপক্ষে ভূুপগণের মন্তকে। 

(৩৪) কমলাকর -.এক অর্থে পন্মশোৌভিত সরোবর, অপরার্থে কমলের ( অর্থাৎ তাঞ্রের) অথব! কমলার 

(লেবুর) আকর; উদ্ভাসন, প্রকাশ এবং আবিষ্কার । 

(৩৫) পরমেশ্বর (মহাদেব) কামের রূপ বিনষ্ট করিয়াছিলেন--কিস্ত ইন 'পরমেশ্বর (রালাধিগাঞ্জ) 

হইলেও কামরূপদেশের আনন্দকারী। ( অথব। কামরূপে আনন্দলাভ করিয়! থাকেন )। 

(৩৬) নরক “অহ্রাংশক" ; অতএব দানবগণের মিত্র; ততদ্বংশীয় হইলেও ইনি “দানবারির অর্থাৎ 

ভগবানের (অথব! দেবতা মাত্রের) ভক্ত হইয়! আনন্দবিধান করিয়ছেন। ডঃ হর্ণলি উল্লেখিত “দানবারিশ্র 
অনুবা্ধ করিয়াছেন, *৫০51181805 11) 1991)6 (1) 91617) 91 0])0 192725055 ( 0] 061)075 ) ! 

(৩৭) 'পুরুযোত্বম ও জনার্দন নারায়ণেরই নামডেদ; কিন্তু রাজ পুরুষোত্তম (নরশ্রেঠ) হইলেও | 

জনার্দন অর্থাৎ নর-গীড়ক ছিলেন ন। 

(৩৮) সাধারণত; স্ত্রীলোকগণই গজগামিনী থাকেন; এই রাজ। বীর হইলেও স্ত্রীশ্জে!কের স্যার়ই মস্থরগতি 
ছিলেন। 

(৩৯) এখানে অর্জুন শব্দে প্লেধ আছে; অর্জুন, থার্ধ এবং ধবল। *ধবলত!| বর্ণাতে হাসকীর্রেযোঃশ 

কবিসমক়সিদ্ধ। | ইহার পরে অপর শাসনে আছে, ভীম্মে। ধনুষি ধমুঃগ্রয়োশে ভীম্ম ; এখানেও ভীম্মে শ্লেব 

আছে-গীঙ্গের এবং ভীষণ |] 

(6) 'ভীমসেন' লিষ্ট; বৃকোদ্দর, এবং “ভীম ( ভয়ানক ) সেন! বিশি্*। 

(৪১) এখানেও শ্লেব--বম, এবং নাশকারী। 

(৪২) 'মুমনঠ অর্থে পণ্ডিত এবং পুষ্প; মলয়পবন পুশ্পের দৌরত বহন করিয় প্রচার করে-_রাজাও সাধু 

ও পণ্ডিতগণের বশোবিদ্তারে সহায় ছিলেন। 

(৪৩) ডাঃ হ্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, “502 10 6০111931778 115 67710159* | 

(8$) এখানেও মিত্র শবে গ্লেব আছে হহৎ এবং দুধ্য। 



সন ১৩২২, ১ম সংখ্যা ] রত্বপালের তাত্র-শাননদ্বয় ২৯ 

(শ্বন্মপ)); (সেই) মহারাজাধিরাজ্গ শ্রীত্রক্পালবর্ধদে বচরণাগুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভ্রারক 

কুশলী শ্রীরত্রপালবন্মদে ব__ 

(8৫) উত্তরকুলে ত্রয়োদশ গ্রাম বিষয়ান্তর্গত বানদেব পাটকাপকৃষ্ট ভূমি সমেত লাবুকটি 

ক্ষেত্রে তিন সহশ্র ধান্তোংপত্তিম তী ভূমিতে থাযথ সমুপস্থিত ব্াহ্মণ।দি বিষয় করণ ব্যাবহারিক 

গ্রড়ৃতি জনপদ বাসীদিগকে রাজা রাজী রাণক সম্বন্ধীয় অন্যান্তদিগকে রাজন্তগণ, রাজপুত্র, 

রাজবল্লভ প্রভৃতিকে এবং ভবিষ্যতে ধাছারা এস্থানে থাকিবেন তাধাদেরও সকলকে 

সম্মান পূর্বক আদেশ করিতেছেন--আপনার! ইহা অবগত হইবেন ষে বাড়ী জমি স্থল জল 

গোবাট আবর্ঞজনাস্থান সমান্থতা যথাসংস্থ| শ্বপীমাুলপর্যাস্ত বিস্তৃত এই ভূমি হস্তিবন্ধ 
নৌকাবন্ধ চৌরোদ্ধরণ দণ্ডপাশ উপরিকর নানা নিমিন্তক উৎখেটন হস্তী অশ্বউদ্্রী গে! 

মহিষ মেজ মেষাদির প্রচার গ্ভৃতির সর্ব (প্রকার) উতপীড়ন নিবারণ পুর্ধক শাসনের 

বিষয়ীভূত করিয়া 

এই জগতে পরাশর ( গোত্রজ ) কা (শাখার ) বাজসনেয়কগণের অগ্রণী দেবদত্ত 

( নামক ) এক ব্রান্ষণ ছিলেন__বেদবিদগণের শ্রেষ্ট যাহাকে লাভ করিয়া ত্রয়ী ৫৬) সম্যক্ 
কৃতাধন্মস্ত হুইয়াছিলেন।১ 

ত্বাহার আছতাগ্সি গুণবান্ চরিত্রবান সদগঞ্গদত্ত (নামক) পুত ছিলেন__ফট্কর্্ম নিরত(৬৭) 

ধাহাকে দেখিয়। জনসমূহ ভূগু প্রভৃতি সমন্ধে প্রত্যয়ান্বিত হহয়াছিল।২ 

তাহার চরিব্রগুণযুক্তা পতিরত শ্যামাযফিক (নামী) পত্রী ছিলেন, যিনি বিশ্ুদ্বরূপ। 

তমোনাশিনী ( হুইয়1) উগ্রেন্দু লেখার (৯৮) স্তায় বিরাজমান! ছিলেন।2 

ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রণী পাপতীত বীরদত্ত (নামক ) পুত্র জাত হন-_ধন্মাশ্রয়, 
তীক্ষবুদ্ধি ধাহাকে পাইয়। কলিকাল অবজ্ঞাত প্রায় হইয়াছে ।? 

তাহাকে, বিষুণ্পদী সংক্রান্তি (৪৯) যোগে রাজত্বের পঞ্চবিংশ বর্ষে মৎকর্তুক মাতাপিতার 

(৫*) ও নিজের যশঃ ও পুণ্য নিমিত্তে শাসনীকৃত ভূমি) প্রর্দত হইল।€ 
বি্্প্প -০ পি স্পা 7 শশী টিটি টাটা শা শশী সপস্পা্া ৩: ২ পেপাত, এ ছাপা পি চে পি 

(৪৫) ভূমি বর্ণনাদির ভাধ! পর্ব্বে আলোচিত ইন্ত্রপার্লের তাম্রশননের প্রন অনুরূপ ; ( রঙ্গপুর-পরিধা- 

পর্রিক। ১৩১৯, ২য় ও ৪র্থ সংখ দ্রষ্টব্য) 

(৯৬) খক্ ব্জুঃ ও লাম এই তিন বেদের সমষি। 

(৪৭) বজন-বাজন-অধায়ন-নধ্যাপন-দান:প্রতি গ্রহ এই ছয় কন্দ। 
(৪৮) উগ্র-_-প্রথর, দীপ্ত, শশিকল! বেনন হ্ন্দর ও তমোনাপক, ব্রঙ্গণ। তেমনি রূপসী এবং চরিত্রবলে 

তমে।গুণনাশিনী ছিলেন। 

(৪৯) জ্যো্ট, ভাত্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্তন এই চারিটি মাস প্রবর্তক সংক্রান্তির নাম 'বিষুপৰী”। অতএব 

কোন্ ম।সে এই শাসন প্রদত্ত হইয়।ছিল বুঝ। গেল ন|। 

(4০) পিক্রোঃডাঃ.হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, “০01 20 10557” এটা যে দ্বিবচন তাহ। লক্ষ) 

করেন নাই। 



৩ ' রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষগ পত্রিকা 

সীম-_পূর্বে বড় আলিতে (স্থিত ) শিমুলগাছ। পূর্ব দক্ষিণে খধিগণ পাটস্থিত (ব্যক্তি) 
গণের নৌলীমায় খরতট স্থিত (৫১) শিমুলগাঁছ । দক্ষিণে সেই নৌসীমায় বদরী গাছ। দক্ষিণ 

পশ্চিমে দেই নৌসীমায় কাশিম্বল (৫২) গাছ। পশ্চিমে খরশটস্থ অশ্বখগাছ। পশ্চিমগামী ও 

উত্তরগামী বক ক্ষেত্রের আলি ও কাশিম্বলগাছ। পশ্চিমোত্তরে ক্ষেত্রের আলিতে (স্থিত) 

হিজ্জলগাছ। পূর্বগামী ও দক্ষিণগাধী বাক দিয় ক্ষেত্রের আলি ও শিমুলগাছ। পুনশ্চ 

পৃর্বগাঁমী ও দক্ষিণগামী বাক দিয়া ক্ষেত্রের আলি ও কাশিশ্বলগাছ। কিঞ্চিৎ পূর্ববগামী ও 

দক্ষিপগামী বক দিয়! ক্ষেত্রের আলি ও শিমুলগাছ। উত্তরে বড় আলিতে কাশিশ্বলগাছ। 

উত্তরপূর্ব বড় আলিতে বেতগাছ। ইতি 

€( হাতিমার্ক সিগমোহরে আছে) 

স্বস্তি প্রাগজ্যোতিষাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্ররত্বপাল বর্দদেবঃ। 

(২) রত্পালের দ্বিতীয় তাত্রশাসন। 

প্রবন্ধের প্রথমেই এই শাসন খানির ছুরবস্থায় বিষয় বলা হইয়াছে । প্রথম শাসনথানি 

ন। পাইলে এই খানির পাঠোদ্ধার অতিশ্ ছুরূহ হইত এৰং তত্র! বিশেষ কোনও প্রয়োজন 

সিদ্ধ হইত না। ইহ! কাঁমক্ষপ জিলার সদ্ূর এলাকার অন্র্গত সোয়ালকুচি নাঁমক স্থানে 

পাওয়। গিক্লাছিল । রত্বপালের রাজত্বের ষড়বিংশ বর্ষে এই শাসন দ্বারা ভরদ্বাজগোত্র কা 

শাখায় রাজসনেয়ী কামদেব নামক ব্রাহ্মণকে কলা বিষয়াস্তঃপাতী ৩,০* ধান্ত উৎপক্ন কারক 

ভূমি পর্দান কর! হইয়াছে। অতএব প্রথম পানের এক বৎসর পরে এই খানি দেওয়। 
হইয়াছে । “কলম্গা' বিষয়টি বন্গপুত্রের কোন্ পারে তাহ। লেখা নাই। নৌগঁ! জিলায় 

কলং নামক একটি নদী আছে তাহ! ব্রঙ্গপুজের দক্ষিণ কুলে (কিন্তু বাম ভাগে) পড়িয়াছে। 

জান ন! এই নদীর সঙ্গে মেই “কলঙ্গাবিষয়েরঁ কোন সম্পর্ক আছে কিনা) তবে 

খাকিবারই সম্ভব। 

এইখানি যদ্দও গ্রথম খানির অনুকরণ (লিখিত, তথাপি ইহাতে ভূলত্রাস্তি অধিকতর 

হুই্য়াছিল। যে ছুই এক স্থলে ইচ্ছাতঃ পাঠব্যত্যয় আছে তাহ প্রথম শাসনের পাঠবিচারে 

(৫১) ডাঃ হর্ণলি অনুবান? করিয়াছেন, “3$2)0178 00. 078 56501) 127 (০1006 71551 7121)178- 

[১0৮5 ) ৮% 059 20010138696 009 1১995 00? 09 19501 991) 06 076 1031)1 01533) খরতট 

'খাড়। পার' হইতে পারে কিন্তু তাহ। যে ব্রহ্ষপুত্রেরই তাহার প্রমাণ কি? “কুধিগণ পাট? সন্বদ্বেও নিশ্চিতভাবে 

ফিছু বল। বড়ই সাহমিকের কাঁন্ছ। “কাধ বাখবি (রুইদসন্থ 'রই, এর সংস্কৃত উচ্চারণ বোধ হয়) পূর্বাবঙ্গে 

মুচিজাতিকে বলে। তধে ইহার! মাছ মারে ন!। 

(৫২) এটাষে কি গাছবুঝা গেল না। “শিক্ষা শিমগাছ। “কাশিক্বলের। সঙ্গে শিশ্বের কোন সম্পর্ক 
থাকতে পারে। | 



সন ১৩২২, ১ম সংখ্যা)  রত্পালের তাআঅ-শালনদ্ধয় ৩১ 

পাদটাকায় উল্লেখিত হইয়াছে । অশুদ্ধি বহুল হইলেও ভ্ই একস্থলে প্রথম শাসনের পা$ 

শোধন সম্বন্ধে ই দ্বারা! কিঞ্িৎ সাহাষ্যও হুইয়াছে। 

গ্রথম শাসন সমালোচন!| উপলক্ষে ই শাসন প্রদাত। রাজার এবং রচয়িতা কবির সম্বন্ধে 

ধাঁহ। বলিবার বলা হইয়াছে । তবে এই শাসনে রাজ প্রশন্তির অংশটুকু পূর্ববশাসনের প্রায় 
অবিকল অনুরূপ কেন হুইল তাহা! একট ভাবিবার বিষয়। রাঁজকবির শবাভাগ্ডার কি 

শন্য হইয়। গিয়াছিল ষে তিনি নূতন ভাষায় রাজার বংশ ও গুণাবলী কীর্তন করিতে পারিলেন 

না? না তখনকার প্রথ! এই ছিল যে এক রাজার যতটাই শাসন হউক না কেন তাচ্ছাদের 

সমন্তেই যথাসম্ভব একরপ কথাই থাকিবে-_ কেবল জমির ও দানগ্রহীতা বাক্ষণের পরিচয়ে 

মাত্র স্বতঙ্ত্ব কথার অবতারণ হইবে? তাহা হইলে অবাবঠিত ছই রাজার--যথ! রত্বপাল 

ইন্তরপালের--শানন গুলিতেও একই কথা থাকার ব্যবস্থা হইল না কেন? এই গুলি প্রশ্নের 

মীমাংসার চেষ্টা আপাততঃ করা হইল ন'__ভবে সমস্তাটা উল্লেখ করিয়া রাখ! গেল যদ্দি 

কোন দিন যথোচিত অভিজ্ঞত1 মহ আলোঁচন! কর! যায়। 

রত্বপালের দ্বিতীয় তাম্শামন। 

[ ইহার প্রথম ফলক নাই) 

দ্বিতীয় ফলকে [ বিভব ফলবিলাসাম্বাদজাতাভিলাযঃ (প্রথম তাঅশাসনের ছ্বাদশ- 

সংখাক গ্লোক দ্রষ্টব্য) এই হইতে “শ্রীমান্ রত্বপালবশ্দেবঃ কুশলী ॥৯।৮ এই পর্যাস্ত) 
প্রায় সমন্তই প্রথম তাশাসনের অনুরূপ 10১) তদনস্তর-_ 

কলঙ্গাবিষয়াস্তঃপাতি ধান্তত্রিপহজোতৎপ্তিকহলকৃষ্ট (২) ভূমৌ ( এইটুক নূতন কথ!) ইহার 

পর বথাষথং সমুপস্থিত-_-হইতে “শাসনীকৃত্য” পর্য্স্ত প্রথম তাত্রশাসনের অনুরূপ; অতঃপর-_ 

ভারঘ্বাজনগোত্রো বাজসনেয়শ্চ (৩) কাহ্ধশাখোতৃৎ। 

ভট্টোবলদেব ইতি খ্যাতঃ শ্রুতবিনয়সম্পন্নঃ ॥১ 

আসীৎ প্রতিহতনরকে। বহুবিবুধবন্দামানচরণযুগ্মঃ। 
বিকসিতকমলনর়নক (৪) স্তৎপুত্ে! বান্থদেবাধ্যঃ |২ 

(১) ইছাতেই অনুমান হয় যে নষ্ঈ কলকখানিতে বাছ। ছিল তাহাও প্রথম শাদনেরই প্রারত্তের অনুরূপ । 
অতএব এ ফলকখানির অভাবে আাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই। 

(২) মুলে জাছে 'হ কষ্ট । 

(৩) ডাঃ হর্দলি “যাজসনেয়ী শৃ' পড়িয়াছেন। "শব স্থলে +&) পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে 

মাত্রাধিকা দোষও ঘটে । 

(৪) এই পাদটি ডাঃ হর্ণলি পড়িতে পারেন নাই ; অথচ ইহ! একটু অনুধাষন করিলেই পড়! যায়। তবে 

'নক্বন। পর্যাস্তই ষেন আছে; ইহাতে 'ক' লাগাইয়! ছন্দোরক্ষ। কর হইয়াছে। 



৩২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষ€ পত্রিক। 

লক্ষমীরিব জনসেব্য! ভার্যযা সীদস্ত বল্পভা সাধবী | 

চ্ছেপ্পাফিকেতিবিদিত। সন্ধন্মা কঞ্নভূষণ (৫) রম্যা ॥৩ 

তন্তামজায়ত সুতো! তূধি কাঁমদেবঃ শক্তা। মনোরমতয়া জিতকামদেহঃ | 

কীর্ডিঃ(৬) সমস্তভৃবনং হি শশাঙ্কশুত্রা যদ্যানিশস্রমতি ভূরিবিভূষিতস্ঠোঃ ॥৪ 
.পিতোঃ স্বম্পূণ্যমুদদিস্থ কীর্তেশ্চ সমবাুয়ে (৭)। 

ময় দত্তা দবিজাযান্ৈ রাজ্যে ষড়বিংশদব্দিকে 1৫ 

অন্তাস্সীম। পূর্বে চন্দেনৌকিনাং (৮) সহসীয়ি ইঞ্টকম্ত,পোপরি (৯) শক রামূলং (১৭)। 
ক্ষোড়া বৃক্ষৌ (১১), পুর্বদক্ষিণেন দক্ষিণপাটি (১২) নৌকিসহসীস্সি বেতসবক্ষঃ। দক্ষিণেন 

সধবনৌকিসহসীয়ি হিজ্জল(১৩)বুক্ষঃ। দক্ষিণপশ্চিমেন ভদ্রকনাম'১৪)বৃক্ষঃ। পশ্চিমেন 

চন্দেনৌকিসহসীয়ি অধুনারোপিতশাল্সলীব্ক্ষঃ। পশ্চিমোন্টরেণ কলঙ্গাদ্ডিদক্ষিণপাটঃ | পূর্বগ 

বক্রেণ সদবকলঙ্গা দণ্ডিদক্ষিণপাঠস্থ চোরকবৃক্ষঃ। দক্ষিণগবক্রেণ কূলসোস্তোত্তরপাটঃ। পূর্বগ- 

বক্রেণ সধবকৃসোস্তোত্তরপাটস্থ বরুপবৃক্ষঃ। উত্তরগবক্রেণ হিজ্ঞলবৃক্ষঃ। উত্তরেপ দিয়স্থারাণা- 

গলো (১৫)ত্বরপাটঃ।  উত্তরপূর্কেণালিমস্তকবেতসবক্ষশ্চেতি | 

(৫) মুলে গ1ঠ বড়ই অল্পষ্ট ; ডাঃ: হর্ণলি পড়িয়াছেন "সদ্ধপ্াবর্ণভূষণ1”; তাহাতে একটু মাত্র।ধিকা 

টে । 'দদ্ধদ্রবর্তৃষণ, পড়িতে পাঁরিলে সুন্দর অর্থ হইত কিন্তু 'ব পড়। যেন অসন্তাবা বোধ হয়। অপিচ "নব 

এর পর আকার স্পষ্ট আছে, তাহ! ন! দিলে ছশ্দোভঙ্গ হয়। “ভূষণা”র আকারটি প্রামাদিক বলিয়। পরিত্যক্ত 

হইল; নচেৎ ছন্দোব্য।ঘ[ত হইত। 

(৬) ডাঃ হর্ণলি পাঠ করিয়াছেন, 'কান্তিঃ ; লেখ অম্পষ্ট বটে; কিস্ত একটু অনুধাবন করিয়া! দেখিলে, 

এই পটই যে সমীচীনতর এবং সমাধিক কবিত্ব ব্যগ্রক তাহ! স্পষ্টই প্রতীত হইবে। | 

(*) এই পাটি একেবারে অপাঠ্য ১ ডাঃ হর্ণলি কিছুই পড়েন নাই। ভূয়ি্ট অনুমানের উপর নির্ভর 

করি! এই পাঠ কলিত হইল। : 

(৮) “চন্দে, এইটি নাম; নৌকিন্ (নৌক| শকজ ) বিশেষণ । মূলে “নৌকীনান্সহণ আছে, 'নৌফি নাংসহঃ 
কর! হইল। এইকপ সর্বত্রই “নৌকা; স্থলে 'নৌকি' কর! হইয়াছে । 

(৯) ডাঃ হর্ণলি পড়িয়।ছেন ''ই?কেল্রোপরি” অনুবাদ করিয়াছেন ০: 075 7101:7610”1 
(১) ডাঃ হর্ণাল শবরমূল। গড়িয়। 'মুলে, পাঠ প্রন্তাব করেন। কিন্তু 'ল' এর নীচে একটি "২ রহিয়াছে; 

এবং 'মুলে' করিয়। বিশেধ লাভ কি? মধ্যের অক্ষরটি সম্বন্ধে ডাঃ হর্ণলির সন্দেহ আছে “বব? যেন দেখা যা । 
(১১) মূলে আছে “খোড়ান্ব,। ( ক্ষোড় অর্থ আলান, হস্তিবন্ধন্ত্ত )। 
(১২) মুলে আছে 'দক্ষিপ।টি,। 

(১৩) মুলে আছে 'হিজল:। 

(১৪) পাঠ বড়ই অন্পষ্ট; ডাঃ হর্ণলি অনুমানতঃ 'ভয় কম' পড়িয়াছেন; অতএব তাঁহাতে সংশোধনের 
অবকাশ আছে। দ্বিতীয়াক্ষর থে 'দর তাহা বোধ হয় ঠিক্। €ক'এর পরেও যেন কি ছিল। ('ভত্্রক, 
দেবদীরুর নাম।) 

(১৫) মুলে আছে 'দিয়ন্বা রাঙ্জলে।' | 

ধ্ 
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অনুবাদ 

( অভিনব বাকাগুলির মার 'মবাঁদ করা ₹ইল ) 

কলঙ্গাবিময়'ন্ত্রঃপাতি তিনহাজার ধাঞ্টোৎপন্তিকারক হলকুষ্ট ভূমিতে (স্থিত) * * * 

ভারদ্বাজগোত্রীয় কাথশাখাভূক্ত বাজসনের শান্ত্র্ঞান ও বিনয়সম্পন্ন বলদেব ( নামে ) 

খ্যাত (জনৈক ) পণ্ডিত ছিলেন।১ 

তাহার নরকের এতিহত্ত। বাশ্থদেবনামা পুত ছিলেন--ধহার চরণমুগল বহুপত্ডিতকর্তৃক 

বন্দিত হইত এবং ধাহার চক্ষু প্রস্ুটিতপদ্দের ম্তায় £ মনোহর ) ছিল ।২ 

তাঁহার চ্ছেপ্লায়ি 16১) নামে খ্যাতা প্রিয়তম! সাধবী পদ্বী ছিবেন-যিনি লঙ্গীর স্তায় 

লোকের সম্মানভাজন 'এবং সঠী ধন্মপরায়ণ! ৪ কর্ণভূষণদ'র! রমণীয়া ছিলেন ।৩ 

তাহাতে কামদেব ( নামক ) পুরন জগতে জন্মশ্রহণ করিয়াছিপেন; মিনি শক্তিতে ও 

মনোহারিত্বে কামদেবের দেহকে পরাজিত করিয়ািলেন এব* বাহার শশিধবলা কীর্তি 

আকাশকে শরবত বিভৃষিত করিয়া সমস্ত ভবনে অনবরত বিচরণ করিতেছে 1৪ 

এই ব্রাঙ্ষণকে (আমার ) রাজত্বের ষড়বিংশ বৎসরে মাতাপিশার (ও) আপন পুণ্য- 

উদ্দেশ্তে এবং কীতিলাভনিমিত্তে২)' এই শাসনীকত ভূম ) মতকর্তৃক প্রদন্থ হইল।৫ « 

ইছার সীম পুরেব চন্দেনৌকাদের সঙ্ভসীমা(৩) (স্থি5 ) ইষ্টকন্ত পোপরি শরুরামূল (এবং) 

আলান ও আনমগাছ। পুর্ধবদাক্ষণে দক্ষিণপাট(৪) স্থিত নৌকা(দে)র সহসীমায় বেতগাছ। 

দক্ষিণে সধবনোৌকীর সহসামায় হিজপ গাছ। দাঁক্ষণপশ্চিমে দেব্দাক গাছ। পশ্চিমে চন্দে- 

নৌকীর সহসীমায় অধুনা রোপত শিমুল গা: পাশ্চমোত্তরে কলঙ্গার দণ্ী(৫)দের দক্ষিণপাট। 

পূর্ববেগামী বাক দিয়া সধব নৌকার ও কলঙ্গার দণ্ডীদের দক্ষিণপাটে স্থিত ঠোরক গাছ । 

দক্ষিণগাঁমী বাঁকাদয়া কুল.স্) সোন্ত(/দের উত্তপপাট। (পুনশ্চ ) পূর্বগামী বাকদিয়! সধব- 

নৌকীর ও কুলসোস্তদ্দের উন্তরপাটে স্থিত বরুণ গাছ। ভত্তপগামা বাক দিয্লা হিজলগাছ। 

উত্তরে দিয়ম্বার(৭)দের জলেরউত্তরপাট । এবং উত্তরপুর্ধেধ আলির মাথায় বেতগাছ। ইতি 

সিলমোহুর--প্রথম শাসনেরহ অনুরূপ । শীপল্মনাথ দেবশন্্দা | 

(১) ইহা যে সংস্কৃত কোন্ শব্দের বিকার তাহ বুঝা গেল না। তবে 'শ্রীপ্রারিকা' এইরূপ একট! কিছু 

হইবে । ফলত: ব্রাহ্মণ রমণীর এতাদৃণ প্রাকৃত নাম বড়ই আশ্চর্যজনক । 

(২) পূর্বশীসনেও “যশং এবং পুণ্য নিমিত্তে, আছে, তাই এস্থলেও “কীত্তিলাভশিমিত্ে এই অংশ কাল্পত 

হুইল্নাছে। 

(৩) 'সহসীম।' এবং “সীম; একার্থবাচকই বোধ হয় । বনমালদেবের তাম্শাসনেও “সহসীমা) পাওয়াগিয়াছে। 

(৪) পাট--(গ্রামাদির) পকদেশ; ডাঃ হর্ণলি অগ্ুবাদ করিয়াছেন (5:0০. 

(৫) দণ্তী-্ধীড়ী নৌকার দীড়টানা লোক । 

(৬) সোস্ত শব্দও নৌকীর মত বিশেষণবাচক, এবং নৌকাবাহক শ্রেণীর লোক হইবে। 

(৭). ইহ! কোনও ব্যক্তির নাম হইতে পারে--বোধ হয় 'দিগন্বর' শবের অপঅংশ। 

৫ 
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পীর, সত্যলীর, গীরবর্হক্, বড়গীর |” 
পীর পারসী শব্দ, ইহার আভিধানিক অর্থ সুবুদ্ধ, যাহার ব্ছ বংসর বয়স হুইয়াছে। সুতরাং 

ধিনি অভিজ্ঞ, বনু বিষয় অবগত, বিশেষতঃ যিনি ভগবং বিষয়ক-জ্ঞানে মহাজ্ঞানী। এখন. 

ইহার সাঁধারণ অর্থ "মুরশীদ* অর্থাৎ গুরু । গুরুকে “মূরশীদ” এবং শিষ্যকে “মুরীদ” বলে। 

“মুরশীদ” এবং "মুদীদ* আরবী শব ; অর্থ-_আদেশ কর্তা এবং আদেশ পালক । শিষ্যকে গুরু 

যে আদ্দেশ করিবেন তাহাই তাহার পালনীয় । যথ! £-_ 

“ব-ময়-সজ্জাৰা-রঙীণ-কুন্- 

গরৎ-পীরে-মগ,-গোরেদ |” (*হাফেজ” ) 

ধদি মহাতত্বক্ত পীর অর্থাৎ গুরু তোমাকে নমাজের স্থান অপবিত্র বসন্ত ( যথ৷ মদ্দির! ) 

দ্বার রঞ্জিত করিতে বলেন তাহ! হইলে তাহাও করিও । 

এই পীর পুরুষগণ অসাধারণ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাসাধুপুরুষ, এবং সকলেরই শেষ 

গুরু স্বয়ং মাপয়গম্বর গ্রভু মোহম্মদ । হজরহ মোহম্মদ, হজরত আলি প্রভৃতি কয়েকজন পবিত্র 

পুরুষকে ভগবৎসন্বন্থীয় গৃঢ়তত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই গুঢ়তত্ব কোর-আনে এমও ভাবে প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে যে, ধাহারী। "মুরশীদের” (নিকট শিক্ষা গ্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহারা ব্যতীত অপরে 

তাহ। জ্ঞাত নহে। 'এই তত্ব কখন ও লিখিত হয় নাকিন্তু এক মন হইতে অন্ত মনে অর্পিত 

হয়। হজরত মোহম্মদ হইতে হজরত আল, এবং হজরত আগি হইতে তাহার শিষাগণ, 
এবং তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের পরবর্তী শিষ্যগণ তাহা লাভ করিয়াছেন। এই গুহ- 

তত্ব সকলকেই শিক্ষা দেওয়া হয় না; বন পরীক্ষার পর শিষা বিশেষকে তাহ! প্রান করা 

হয়, এবং তিনিও তাহার অপব্যবহার করেন নাও উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অন্তকে তাহা 

প্রদান করেন না। কিন্তু তাহার! সাধারণ শিষ্যও গ্রহণ করেন এবং ষে ব্যক্তি ষদুপযুক্ত 

তাঙ্বাকে তন্ত্রপ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। 

এই সকল মহা তত্ব যাহ! মনুষ্যকে অমানুষিক অপাধারণ ক্ষমত। প্রদান করে তাহা! কেমন 

সংগুপ্ত, ততসন্বন্ধে হাফেজ এইরূপ বূপকে স্বমস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সুফী কৰি হাফেজের 

দ্বেওয়ানের গ্রথম কবিতার তৃতীয় চরণ “সে উন্ুক্ত কেশ রাশির” (অর্থাৎ কোরআনের 

গ্রকান্ঠ শ্লোক সমুঙ্ের ) “মৃগনাভী সুরভিত সুবাস” (রূপ তত্বজ্ঞান পূর্ণ অর্থ) ্প্রাভাতিক 

স্ুবাসিত সমীরণ” (রূপ গুরুর উপদেশ . “খন লাভ করিতে পারি তখন মনে এক অপূর্ব 
স্বীয় স্থখের আবির্ভাব হয়।” ধর্থ চরণ *কিস্ত যখন সেই ঘন কৃষ্ণকেশ রাশিকে বেণীতে 
আবদ্ধ করা হুয় তজ্জন্ত সুগন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইতে পারে না” (যখন সেই পবিত্র গ্রন্থের 
কৃষ্ণ পংক্তি শ্রেণীতে যে মহাতৰ নিহিত আছে তাহ! উদ্ধার করিতে হৃদয় শক্ত হয় )-+ 
“তজ্ন্ত তাহার গ্রেমাকাজ্জী বছ হৃদয়ে শোণি-ম্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে ।” 

খা 



সন ১৩২২, ১ম সংখ্যা ] গীর, সত্যগীর, পীরবর্হক্, বড়পীর ৩৫ 

যভাগুর সম্বন্ধে তিনি উই কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণে বলিতেছেন-_-“ছে সুরশেদ, হে 

মহাগুরো', তুমি এ সকল বিষয় পরম অভিজ্ঞ. তাহাকে লাভ করার পথ এবং উপায় বিশেষ- 

রূপে অবগত. তাহাকে প্রাপ্ত হওয়ার সুদীর্ঘ পথের স্থানে-স্থানে যে সকল পাস্থাশ্রম আছে, £ 

(যাহার মধ্ো পৃথথিবীও একটি আশ্রম স্থান মাস ) তা হইতে অগ্রসর হওয়ার জন্ত বখন 

ভঙ্কাধবনি হইতে থাকে ( যখন এই জড়দেছ ত্যাগের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়) তখন তীহার 

নিকটবর্তী হইয়াছি, তজ্জন্া আমার মনে সুখের ও শাস্তির আবির্ভাব হয়।” 

মহামুর্শিদ, মহাগুরু, মহাঁপীর শিষাকে, (সাধারণ কথায় তাহার বালককে ১ আল্লাহর 

সহিত সংমিলিত হওয়ার পথে লই! যান। মুরশেদের উপদেশে বালকের অবস্থা কিরূপ হয় 

তাহ! হাফেজের কথাতেই শুনুন, ১৩শ চরণ “হে তাফেজ, যদি সে অতৃলনীয় সৌন্দধ্যের 

গ্রেমলাভ করার সংস্কল্প দৃঢ় করিয়া থাক তাহা হইলে তাহাকে এক .নিমেষও তুলিও ন1।” 

১৪শ চরণ “যখন সে সৌন্দর্য রাশি ব্যতীত অন্ত সৌনার্্য তোমার অভিলধিত নহে, তখন এই 

সুন্দর পৃথিবী এবং পার্থিব সৌন্দর্য্য ভুলিয়া! যাও ।” 

এখন ষে সাধারণ পীরসাহেব, মুরশিদসাহেবগণ বড় বড় পাগড়ী মাথায় বাধিয়। পীরসাহেব 

নামে খাত. তাহাদের সধ্বন্ধে এই কথা বলিলেই প্রচুর যে এই সন্ত! মালের মৌন্ুমে মৌলতী, 
মৌলানা, মুন্দী, পণ্ডিত, দোবে, চোবে, গুরুদেবদের অভাব নাই, ইঠ1 সঞ্েও প্রকৃত পীর এবং 

প্রকৃত গুরুদেবও অধিষ্ঠান করিতেছেন। 

ধাহার! প্রকৃত গীর তাহারা আউলিয়া! শ্রেণতৃক্ত ; আউলিয়াগণ ভগবৎশক্তিতে শক্তিমান । 

সময় এবং দুরতা ইহাদের জন্ত কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নহে । ইন্ারা একই সময় নানা 
আকারে, নান' স্থানে, নান! কার্ধ্য সাধন জন্ত উপস্থিত হইতে পারেন। ইচ্ঠার্দিগকে সর্ব্ব- 

কারণের মূল কারণ সর্বশক্তিমান এইরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন । এই ক্ষমতা পরিশ্রম লন্ধ 
নছে। ইন সর্বশক্তিমানেরদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা । ধাহার্দিগকে তিনি “ওলি” করিয়াছেন 

তাহারাই কতক নিয়ম পালন করিলে *ওপির* শক্তিতে শক্তিমান হন। আউলিয়া শক 
এ“ওলি” শবের উতকৃষ্টতা বাচক আকার। যেব্যক্তিকে তিনি “ওলির” শক্তিতে শঞ্ষিমান 

করেন নাই, সে ব্যক্তি সহত্্র চেষ্টা করিলেও “ওলি” হইতে পারে না। কিন্তু তাহার চে! 

বা পরিশ্রম নষ্ট হয় না, সে তৎফলে অন্তরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া! থাকে। 

এই *ওলিগণ” উর্ধী ও অধঃ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত) সকলই তাহাদের শর্জি মহাপর়গন্থয়ের 

নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। সর্বশক্তিমানের শক্তি পয়গন্বরে, এবং পর়গম্বরের শক্তি হজরত 

আলি প্রভৃতি মহ্থাপুরুষে এবং তাহাদের শক্তি তাদের শিষ্য মণ্ডলীতে এবং তাহাদিগের 

হইতে অধঃদিকে প্রত্যেক গুরুর শক্তি প্রবাহিত হইতেছে। | 

ওলিগণ ইহ শরীর পরিবর্তনের পরও জীবিত থাকেন এবং তাহাদের আত্ম! শরীরে 

পৃথিবীর মঙ্গলকর কার্যে নিযুক্ত থাকেন । তীছাদের পাধিব শরীরও ধ্বংস হয় না। 

তাঁহাদের সমাধিকে মাজার বলে। তথার তাহার নিকট কোনও বিষয় নিবেদন কালে তাহ! 
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সফল হওয়ার জন্য তিনি সর্বকারণের মুল কারণের নিকট তদ্ধিষয় প্রার্থী হন, এবং তাহার 
প্রার্থনা পূর্ণ হইয়! থাকে । তিনি জীবমানে মনষাগণের যেরূপ মঙ্গল করিতে পারিতেন, 
মরণের পরেও তজ্মপ অঙ্গল করিতে সক্ষম । তাহার জাবমানে তাহার প্রার্থনা! মত যেমন 

সর্বশক্তিমান রোগীকে রোগ মুক্ত, বিপদগ্রস্তকে বিপদমুক্ত, অভাবযুক্তকে অভাৰ হীন, 
'পুত্রককে পুত্র প্রদান করিতেন, মরণাস্তরও তাহাব$গ্রার্থনা/মত তন্রপে কাত্্য হইয়! থাকে । 

যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক শক্তিমান সে মাজাবে উপবিষ্ট হয়, মে আধ্যায্ময সাহায্যও লাভ 

করিয়া থাকে । এইরূপ প্রত পীর অর্থাৎ আউলিয়৷ শ্রেণীভুক্ত পীরের মাজার ( সমাধিস্থান) 

বিশেষরূপ সম্মানিত যাহারা আউলিয়! শ্রেণীভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করে নাই এমত মুরশীদ- 

গণের সমাধিও তাহাদের সতজগীবন, সাধু আচরণ, ধর্শ্মভীরুতার জন্য মান্ত। তাহাদেরও 

সমাধিতে শিরিণী হইয়! থাকে এবং তাহাদিগকেও অগুরোধকারী স্বরূপ অবহস্বন কর! হইয়া 

থাকে । কোনও মুসলমানই মরিয্পা যায় না এবং শাহারও মঙ্গল প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে, 

এজন সাধুপুরুষদিগের কবর দর্শন গ্রাশংসনীয় । 

প্রকৃত এবং সাধারণ পীরের মাজার অর্থাৎ দর্গাতে শিরিণী, খয়রাত, অন্ন বিতরণ প্রভৃতি 

সাধুকার্য্য যাঞ্ছাতে অক্ষুঞ্ণ থাকে তন্জন্ত সক্ষম ব্যক্তিগণ ভূমিদান করিয়া থাকেন। এইক্প 

ভূমি পীরপাঁল নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে । এই সকল ভূমি ওক্ফ শ্রেণীর অন্তর্গত। 
এইরূপ তৃমির উপসন্ধ হইতে অন্গদান, বন্ত্রনান, অর্থদান, শিরিণী প্রভৃতি যে সকল সৎকার্ধ্য 

হয় তাহার পুণাফল পীরের আত্ম প্রা্ত হয়েন এবং দান কর্তা ও পুণ্াভাগী হয়েন। পীরের 

আশীর্বাদে দান কর্তার এ্রহিক এবং পারভ্রিক মঙ্গল হইয়! থাকে । 

শিরিণীর আভিধানিক অর্থ মিষ্টান্স। মিষ্ট বন্ত ঘবার। কিছু প্রস্তঙ করিয়া মাজারে আনিয়া 
সেবাইতকে দিলে, তিনি ফান্হোমুরা, কুলহো$এবং দরুদ পড়িয়া কোরআন এবং দরুদ, পাঠের 

এবং মিষ্টাক্প বিতরণের পুণা পীরের আয্মাকে অর্পণ করেন এবং শিরিণীকর্তার কামন! পুর্ণ 

হওয়ার জন্ত পীরকে আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতে বলেন। পোলাও খিচুড়ি প্রভৃতি উপস্থিত 

করিয়া এবং নগদ কিছু দিয়াও এইরূপ করান হয়, বা শিরিণী কর্তা স্বয়ং উদ্তরূপ কলেমা 

পাঠ করিয়া পীরকে আল্লার নিকট অনুগোধ করার জন্য মিনতি প্রকাশ করেন। ইহাই 

পীরের শিরিণী। হিন্দুগণ ইছাকে পীরের পুজ। বলেন, প্রকৃত পক্ষে ইহা? পীরের পুঁজ! নছে। 

খিরিণী দ্াত। কে।রআনের কতক বচন এবং দরুদ অর্থাৎ মহা'পস্গন্থরের মঙ্গল কামনার পর 

এইক্প প্রার্থনা! করিয়া থাকে “হে আল্লাহ আমি যাহা পাঠ করিলাম, এবং যাহা খয়রাত 
করিলাম, এবং যে শারপী উপস্থিত করিলাম তাহার পুপ্যফল এই মহাত্ম! প্রাপ্ত হউন।” 

তারপর শিরিণী দাতা পীরজীর অভিমুখী ইয়া বলেন, ছে পাঁবন্র পুরুষ আপন আল্লাহ্র 

নিকট আমার মনদ্কামন! পর্ণ হওয়ার “দোওয়া” করুন। আপনি আল্লাহ্র এবং পয়পন্থরের 

প্রির ইত্যাদি ইত্যাদ্দি। 
সাধারণতঃ দ্বরগার ফকীরই ইহ! করিয়া থাকেন। দরগ! সুশোভিত এবং দরগাঁতে আগমন- 



সন ১৩২২, ১ম সংখ্যা) গীর, সত্যগীর, পীরবর্হক্, বড়পীর ৩৭ 

কারী ব্যক্তিগণের সুবিধার নিমিত্ত দরগাতে আলোক দেওয়া হয়, এসন্স দানকৃত সম্পাত্তির 

আয় হইতে “চেরাগ” এবং “শিরিণীর” খরচ নির্বাহের বন্দোবস্ত করা হয়। দর্গা দর্শন- 

কারিগণ শিরিপীর জঞ সাধারণতঃ সওয়া গণ্ড। হইতে সওয়। হিসাবে ব্যয় করিয়া থাকেন। 

অধুগা সংখ্যা ক্রমে খয়রাত করা মঙ্গল জনক বলিয়া! গণ্য। 

ষে পীরগণ খ্যাত, ষাহারা জীবন কালে অমানুষিক অলৌকিক বুকার্ধা করিয়াছেন, ধাহারা 

ওলী শ্রেণীভুক্ত, অনেক সময় আলোক শ্রেণী ও পুষ্পমালায় সুশোভিত সভায় আহ্ত এবং 

সমবেত বাক্তিগণের সন্ুথে তাহাদের গুণকীর্তন করা হয় এবং কোরআন্, দোরা, দরুদ পাঠ 

করিয়া তাহার এবং নানাবিধ অন্নের শিরিণ। অর্থাৎ আহাধ্য বিতরণের পুণাফল পীরকে অর্পণ 

কর] হয়। ইহ দরগাতেও করা হয় এবং অন্ধ স্থলেও করা হয়! থাকে । সাধারণতঃ বদ্ধ 

বান্ধবে বেষ্টিত হইয়া স্থশোভিত মজলিসে ও আপন গ্ুহেই পীরের কথা পাঠ এবং গুণ বর্ণন! 

কর! হয়। ফাতেহার অর্থাং কোরআনার্দি পাঠ এবং পুণ্যফল অর্পণের পরই পীরের কথা 

কথিত হয়। ীরকে স্বয়ং সিদ্ধিদা চা বিপদ উদ্ধার কর্তা, ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস করিয়া 

শিরিণী করা হয় না, তিনি অগরোধ কর্তা এবং তাহার অনুরোধ কখনও অগ্রাহা হয় না এই 

বিশ্বাসে £বং তীহার “ফয়েজা” আধ্যাত্মিক সহায় লাভ জন্ত পীরের শিরিণী এবং কথ শ্রবণ 

কর! ভয়। সাধারণ ব্যক্তিগণ কিন্তু পীরকেই সিদ্ধিধঙা, স্থাস্থাদাতা, সম্তানদাতা মনে করেন, 

তিনি উপলক্ষমাত্র তাহ প্রথক করিতে পারে না, এজন অনেক আলেমের ( ধন্মাচার্ধ্যগণের 

মতে ) পীরের শিরিণী করা অবৈধ বলিয়া! ধার্ধযা হইয়াছে । দরগার অশিক্ষিত ফকীরগণ 

মূর্খতা বশতঃ এবং দগার মাহাত্মা বৃদ্ধিকরণ জন্য পীরকে ঈশ্বরত্বে উদ্নীহ করি্নাছে। এইব্প 
কার্যযকে শিরক মর্থাৎ আল্লাহর সম।ন ক্ষমতাশালী পুরুষের বিদ্তমানশাতে বিশ্বাসের কার্ধা 

ৰলে এবং এইরূপ কার্থ্যকে কুফর অর্থাৎ আল্লাহ, আনব তীয়, সমকক্ষ রহিত এইরূপ বিশ্বাসের 

বিরুদ্ধ বিশ্বাসের কার্ধা বলে। ৰ | 
এক শ্রেণীর আলমগণ আউলিয়া, ওলী পীরের অসাধারণ ক্ষমতা একেবারেই স্বীকার 

করেন না। ইহারা ফারালী নামে খ্যাত হুইয়া আদিতেছেন। 

বোগদাদের হুগরত শেখ আব,শকাদের জেলানী সাহেব সকল পীর হইতে শ্রেষ্ঠ পীর। 

অনেকে তাহার নাম পর্যন্ত জানেন না। ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যঞ্িগণ ব্যতীত অপর বাক্তি- 

গণের নিকট তিনি বড় পীর নামেই সুপরিচিত । বড় পীর সাঁহেবই যে বাঙ্গাল! দেশের সত্য- 
পীর এই প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করার চেষ্টা! হইবে। 

আজমীরের হজরত খাজা ময়গু্দীন চিন্তিসাহেব ভারতবর্ষের প্রধান পীর। ইতঃপূর্ব্বে বল 

হইয়াছে পীর শব ওলী শব্দের সমান অর্থ প্রকাশক । ওলীগণ অমাহ্ৃধিক, অসাধারণ শ্জি 
সম্পন্ন পুক্ষ। যষরণের পরও ইহাদের সম্বন্ধ পৃথিবী হইতে ছিন্ন হয় না। ধর্ম এবং বণ 

নির্বিশেষে মহুষ্যজাতি ইহাদের অগ্ুগ্রহ লাভ করেন। ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, 
মুসলমান, আজনীরের পীরসাহেবের আশার্ববাদ-লাঙ জন্গ তাহার মাজার শরীফে বহু দুরদেশ 



৩৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

হইতে সমবেত হয়, তদ্রপ মুসলমানগণসহ রিছদী, থৃষ্টীযানগণও বহু দূরদেশ হইতে বোগদাদের 

পীরের মাজারে উপস্থিত হুইয়! থাকেন । রাজপুতনার প্রতে।ক রাজার প্রতিনিধি আলমীর- 

শরীফে শিরিণী প্রদান করেন। ক্টাহারা বহু ভুসম্পন্তি পীরের দরগার জন্ত ওকফ. করিয়া 

দিয়াছেন। 

যাহার! হজরত শেখ আব,লকাদের জ্েলানীর প্রচারিত নিয়মমত আধ্যায্যশক্তি-বিকাশের 

অনুষ্ঠান করেন £বং তাহার শিষাগণের কোনও শিষ্ের নিকট দীক্ষিত হন তাহাদিগকে 

শকাদেরীয়া” বলে, তদ্রুপ হররত খাজাময়নদ্দীন চিশ তির শিষাশ্রেণীতে যাছারা তুক্ত হন তাহা- 
দিগকে “চিশতিয়া” নলে। তদ্রূপ নকৃসবন্দ হতে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে “নক্সবন্দিয়1” বলে। 

আধাত্মা শক্তি বিকশিত করিবার জন্য যে গুরু যে শিক্ষা (প্রচলিত করিয়াছেন সেই প্রপ'লী 

অবলম্বনকারী শিষ্যগণ তাঁগর শিষা বলিয়। গণ্য হন। কোনও পণালীতে গান বাগ্ক নিষিদ্ধ, 

কোনও প্রণালীমতে তাঁচা অনিবার্ধ্য । চিশ্তিয়াগণ সঙ্গীতের সাহাষ্য অবলম্বন করিয়া 

থাকেন। 

পীরগণের মধ্যে বোগদাদের বড়পীর সাহেবের কণা পঠিত হওয়ার রীতি প্রায় ৮০* বৎসর 

হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইনি ৪৭০ ছিজরিক্তে জিলান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। 
এপ্জন্ত ইহার নামের শেষে জিলানী শব্দ লিখিত হয়। ইনি হজরত পয়গম্থরের বংশ হইতে 

উৎপন্ন; ইহার আকার অবিকল হজরত পয়গম্বরের আকারের ন্যায় স্সন্দর ছিল। এবং 

তাহারই ন্তায় ইনি অলৌকিক শক্কিলাভ করিয়াছিলেন ' 'প্রতোক চাদের শুক্ু-একাদশী 
তারিখে কাদেরীয়াগণের অনেকে ম্বশ্ব শক্তিমত ইহার শিরিপী করিয়া থাকে । ইহাকে 

একাদশীর মৌলুদও বাল। মৌলুদ অর্থ জন্মোৎস্ব। মৌলুদদের মজলিশ পুষ্প এবং আলোক. 

মালায় শোভিত কর! হয় এবং ধুনা, লোবান্ প্রভৃতি স্থগন্ধ জালাদ হয়। সভাতে আতর 

এবং গোলাবও থাকে । শ্রোতাগণ ওদ্ধু কিয়! পবিত্র বসন পরিধান করিয়া ভক্তিস্ভাবে 

সভায় যোগ দেন। কোনও পুরোহিতের মাবশ্তক ভয় না। যিনি শ্রশ্বরে শুদ্ধজপে মৌলুদ 

পুস্তক পাঠ করিতে পারেন তিনি বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হুয়া কথা পাঠ করেন। কথা 

শেষ হইলে সভ। আহ্বানকারখ এবং সমবেত বাক্তিগণের মজল প্রার্থনা কর! হয়। যে মুখে 

ইচ্ছা! সে মুখেই বসিতে পার যায়, কিন্তু বোগদাদ-শরীফ অর্থা/রড়পীরের মাজার ভারতবর্ষের 

উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত, 'এজগ্ঠ উত্তর-পশ্চিম'কোণে মৃখ করিয়া কথা পাঠ কর! হয়। তীর 
এবং নিশানের প্রথ। প্রচলিত নাই। কথাতে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এবং অলৌকিক 

কার্ষোর বিবরণ লিখিত আছে। একাদশীর শিরিণী করিলে মনম্কামন! পূর্ণ, আপদ-বিপঞ্গ দুর, 
পীয়ের় সাহায্যে সতত গুভ হইয়৷ থাকে । প্রবন্ধের উদ্দেন্ট প্রমাণ জন্ত তাহার যে করেকটি 

অলৌকিক ফার্ধের উল্লেখ আবশ্তক তাহাই মাত্র “মনাকবে গওনীয়া” গ্রন্থ হইতে উল্লেখ কর 

হইবে 1//ননাকেব অর্থ প্রশংসাবাদ। চতর্থ মনাকেব সারমর্শ __ 
“ছহজরতপীর ইউযাটীস নদীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ন্নেখিতে পাইলেন ঘাটে বসির 



সন ১৩২২, ১ম সংখ্যা) পীর, সত্যপীর, পীরবর্হকৃ, বড়গীর ৩৯ 

একটি স্ত্রীলোক সকরুণ রোদন করিতেছে । আ্্ীলোকটির ক্রন্দন তাহার হদয়স্পর্শ করিল। 

তিনি জানিতে পাঁরিলেন, স্ত্রীলোকটি পুত্রের বিবাহ দিয়া নববধূপহ সাড়ম্বরে ফিরিয়া আসিতে- 

ছিল, ঘাটের নিকট আমিতে আসিতে মহাঝড়ে সমস্ত নৌক! ডুবিয়া গেল, কেবল স্্রীলোকটির 

গ্রাণরগঞ্ষা! হইল । সেই দিবস হুইতে স্ত্রীপোকটি এথানে আসিয়া রোদন করিতে থাকে। 

হজরতপীর আল্লাহর্ নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন আরোছিগণসহ নৌকাসকল 

শাদদগানা বাজাইতে বাজজাইতে থাটে আসিয়! লাগিল।* 

৬ মনাকবের মর্শ্-_ 

“একজন সওদাগর ছয়টি উষ্র-পৃষ্টে পণ্যদব্য চাপাইয়া বাঁণিজা-যাত্ করিলেন; পথে এক 

জঙ্গলে ছয়টি উটই হারাইয়। গেল, তখন সওদাগর সাগ্রহে হজরত পীরের সাহাব্য প্রার্থী 

হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কিয়দ্দরে একটি উজ্জল মুর্তি তাহাকে সন্কেতে ডাকিতেছে। 

তিনি তথায় যাওয়ামাত্র মুণ্তিটি অপৃশ্ত হইল, কিন্ত বণিক দেথতে পাইলেন অদ্রেই তাহার 
উষ্ কয়েকটি বিশ্রাম-লাভ করিতেছে ।” 

৭৫ মনাকেৰ :77 

নিজামুদ্দীন নারনুনী স্বয়ং একজন সিদ্ধপুরুষ। একরান্র-সঙগীত সভাতে তিনি ভাবগ্রন্ত 

হইলেন, তাহার আর অন্ত কছু জ্ঞান থাকিল না। একব্যক্তি বড়গীরের শিরিণী করার 

সঙ্কলে কয়েকটি মুদা সংগ্রহ করিয়াছিল। সে ব্যক্তিও এ সভায় ছিল। সে ভাক্তভাবে বড়- 

গারের শিরিণীর টাকা সিদ্ধপুরুষের নজর কারল, কিন্তু তিনি ভাবমগ্প অবস্থায় তাহা পা দিয়া 

ঠেলিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অপম্মান-প্রদর্শনহেতু বড়গীর তখনই সিদ্ধপুরুষের সমস্ত শক্তি 
অপহরণ করিয়া লইলেন। মিদ্ধগুরুষ হহা জানতে পারির়া বড়পীরকে উদ্দেশ করিয়! বনু 

কাকি-দিশাত করিতে লাগিলেন । তখন হজরত পুনঃ তাকে তাছার আধ্যাত্মিক-শক্তি 

অর্পণ করিলেন ।” 

৭৯ মনাকেব £-- 

প্হ্জরত পীরের আশীর্ব্াদে একটি স্ত্রীলোকের সাতটি পুত্র হইগ, তিনি এর স্ত্রীলোকটিকে 

একটি টিল দিয়াছিলেন এবং তাহা গলাতে ধারণ করিতে বণিয়া দ্িগণেন। যখন ছেলের! 

বড় হইল, স্ত্রীলোকটি এঁ টিগটি তাচ্ছিল্য করিয়া ফেলিয়া দিল, তখনই তাহার ছেলে কয়েকটি 

মরিয়! গেল। পীরের আশীর্বাদে আবার তাহার দীবিত হুইল।” 

৭০ মনাকেব -- 

“বোগদাঘ নগরে একই রাত্রিতে এক সময়ে হজরতপীরের ৭০ স্থানে নিমন্ত্রণ হইল; তিনি 
এফই দময়ে প্রত্যেক নিমন্ত্র-স্থানে উপগ্থিত হুইলেন এবং স্বগৃছেতে আহার করিলেন। 

নিমন্ত্র-কর্তাগণ হজরতকে জিজ্ঞাপা! করিল, কিরূপে ইহা হইল? তিনি বলিলেন ইহাই 
“ওহদত হইতে কশরত এবং কশরত হহতে ওহদতের” অর্থাৎ সমগিভাব হইতে ব্যঠিতাবের 

এবং ব্যহিভাব হইতে সমষ্টিভাবের প্রমাণ ।” 



৪ _ রঙ্গপুর-সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

এই সকল এবং এইরূপ আরও বহু অলৌকিক কার্যে বিবরণ আহ্ত সতীয় বু 

বৎসর যাবৎ পঠিত হইয়া! আসিতেছিল। এই সকল কথা স্কন্দপুরাণের রেবাথগ্ডের বণিক" 

সাধু-মোক্ষ-বর্ণনোনাম তৃতীয় অধ্যায়ের কথায় প্রতিফলিত হইতেছে। এই পুরাণের বয়স 

৮** হইতে ১৫০০ বৎসরের নান নহে ইহা অনেকের মত। এই উপখ্যানটি প্রক্ষিপ্ত বোধ 

হইতেছে । কিন্তু সত্যপীর বা! সত্যনারায়ণ যে বড়পাঁর তাহারই সম্ভাবনা অধিক, কারণ 

পীরগণের উতসব-সভার মধ্যে কেবল বড়পীরের উত্সবসভার কথা পঠিত হইয়া থাকে এবং 

তাহ! সকল ব্যক্তিই শ্রবণ করেন। পুরাকালে পীরের জাগ্রত ছিলেন /এবং হিন্দু-মুসলমান 

তাহাদের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইতেন। বিশেষরূপে দীক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান ভক্ত তাহাদের 

দর্শনও লাভ করিতেন। কোনও হিন্দু ভক্ত বড়পীরকে সত্যনারায়ণ নাম দিয়া বড়পীর 

সাহেবেরই গুণগান করিয়াছিলেন এবং তিনি হিন্দুগ্রযুক্ত হন্দুগণও এই শিরিণী অবলম্বন 

করিয়াছিল এবং তাহাই এষাবৎ গ্রচলিত হইয়া আসতেছে, কিন্তু যতদুর সম্ভব তাখ। হইতে 

এখন মুদলমান-ভাব দুর করা হইতেছে। 
হন্দুগণ যে মুসলমান *মুরশীদ" অবলম্বন করিতেন তাছার বুল প্রমাণ এখনও বিদ্তমান। 

আগাথার ব্ছু হিন্দু শিষ্য। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ-লেখকের মুরশীদ সুসলমান ছিলেন। 

তাহার লেখ! হইতেই প্রকাশ $-- 

"কোরাণ কেতাব আর কল্মাসংহত্তি। 

ন্থফিখ। পীরের পায় প্রচুর প্রপতি ॥ 
হুফ্ষিখা! ইহার পীরগুরুদেব ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 

তাজিয়া, মোহরম, শবেবরাত হিন্দুরা অসঙ্কোচে অবলম্বন করিয়াছিলেন। গীর অর্থাৎ 

সাধুপুরুষগণের প্রতি ইহাদের অটল ভক্তি। হজরতশেখ আব লকাদের জেলানী বড়পীর 

সাহেবকেই নামাস্তরে ইহার আহ্বান করিতেন, এমন কি ঈশ্বরের সিংহাসনে তাহাকে 

বসাইয়া দিয়াছেন তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। 
সত্যনারায়ণ ব্রতে "মোকাম" তৈয়ার করিতে হয় এবং উত্তর-খুখে ব্রত পাঠ করিতে হয় 

এবং সওয়া হিসাবে "পি্রি* দিতে হয়, ইহা! হইতেও বোধ হইতেছে বড়পীর সাহ্বেই 
সত্যপীর। ূ 

সত্যপীর ভারতবধীয্র কোনও পীর হইলে অবস্তই কোনও স্থানে তাঁহার সমাধি অর্থাৎ 
মাজার পাওয়া যাইত, কিন্তু ভারতবর্ষের কোনও স্থানেই তীহার মাজার নাই। অথচ বজজ- 

দেশের সকল জেলার সত্যপীরের শিত্সিণী হুইয়! থাকে । তীছার যে সকল “কেরামতের” 
উল্লেখ পুঝিতে পাঠ করা যায়, বড়পীর সাহেবের কেরামতের সিত তাহার বহু মিল। 

কতক পুধিমতে সত্যপীর মুসলমান-কুমারী-গর্ভজাত, আবার কতক পুথি তীহাকে 

হিনদু-কুমাঙ্গী সত বলিয়া খ্যাত করিয়াছে। জামালগঞ্জ ক্টেশনের নিকট মালধানগরই যে পীরের 
জন্মভূমি তাহ! ভ্রমশন্ত বল! যাইতে পায়ে না। রজপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ ভাগ 



সন ১৩২২, ১ম সংখ্য।]  গীর, সত্যগীর, পীরবরহক্, বড়পীর ৪১ 

১ম সংখ্যায় ভ্রীরাম মৈত্রেয্র মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে জান] যায়, ১৮৮৭ সালের চিঠায় পাহাড় 

পুরের ৬/৪1%/০ পরিমাণ জমি মাদারের স্থান বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং পোরসার জমিদীর- 

মহাশয়গণের ১২৭৮ সনের চিঠায় একদাগের জমি সতানারায়ণের জমি বলিয়া লেখা আছে। 

মাদার এবং সত্যনারায়ণ একই পীর নহেন। সুতরাং এই জমি মাদারের কি সত্যপীরের 

তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহার একটি নিশ্চয় ভূল। সম্ভবতঃ আমিন ভূল করিয়াছেন। 

যদি ইহ! সত্যপীরের পীরোত্তরই সত্য হয়, তথাপি এই স্থান পীরের জন্ুস্থান প্রমাণ হয় না। 

পীরের মাতা হিন্দুকন্ত! যাবৎ সাবাস্ত না হয় তাবৎ মালঞচ1 তাহার জন্মস্থান বল! যাইতে পারে 

না। পীরের জন্ম-কথায় এই অংশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এইরূপ কল্পনার উদ্দেশ্য স্প্ট। 

যাহাতে পীর হিন্দু মোসগমান উভয়েরই পুজ্য হন হজ্জন্ঠ এই মহাপুরুষকে কেহ মোসলমান 

মাতার কেহ ব হিন্দু-মাতার গর্ভঞাত উল্লেখ করিয়া স্বন্ব উদ্দেশ সফল করার চেষ্ট! করিয়াছেন । 

বছ স্থানে ইমাঁমবাড়ী সংস্থাপিত আছে এবং তাহার ব্যয়-নির্বাহ জন্তও বহু সম্পত্তির ওকৃফ, 

আছে তাহা! অনেকে জানেন। ইহারই অন্ুকরণে পাহাড়পুরে সতাপীরের চেরাগ এবং 

শিরিণীর জন্ তূমিদান করা এবং চেরাগী ফকীর নিযুক্ত করাই সম্ভবপর ॥, পোরসার চিঠ' 

হইতে প্রকাশ--১২৭৮ সালে কুকুর সরদার রোসনগির ছিল। রোসন ( রওসন) অর্থ উজ্ছ্বল- 

করণ, গীর অর্থ কাধ্যকর্তী অর্থাৎ চেরাগী ফকীর। ৫৮ 

১[ সত্যপীরের অর্থ__সত্যবূপী পীর অথবা সত্যনামক পীর নহে 1/সত্যপীর কথা “পীর. 

বরহুক” কথার অবিকল অন্ুবাদ। বর্কৃ্ অর্থও সত্য অর্থাৎ প্রক্কৃত। যাহার পীররূপ 

মহাপুরুষ হওন সম্বন্ধে সন্দেছ হইতে পারে না, তিনিই "পীর বর্হক্”। সত্যনারারণের 

সত্য এবং সত্যপারের সত্য শব্ধ ভিন্ন-অর্থবাচক, অথবা মুসলমান-ভাব দূরকরণ-মানসে 

পীরস্থানে নারায়ণ শব্দ ব্যবহার করা হুইতেছে। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণে পীর শবই ব্যহত 

হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহুমান্র হইতে পারে না যে “পীরবরহৃকৃূই” সতাপীর, এবং তিনিই 

সত্যনারায়ণ। পীরবর্হক্+”, “সাচ্চাপীর”, কথ। পূর্বাপর ব্যবহৃত হইয়া! আসিতেছে। 

বোগদাদের হজরত শেধ আব,লকাদদের জেলানী সর্বশ্রেষ্ঠ পীর, তিনি বলিয়া! গিয়াছেন, সমস্ত 

পীরের স্কন্ধে আমার পদ* স্থৃতরাং তিনি ষে পীর অর্থাৎ ওলী মহাপুরুব তদ্বিবয়ে সনেহমান্র 

ছিল না। তাহার প্রণালীতে দীক্ষিত ব/ক্তিগণ তাঁহার “পীর বরছক্” ভাবেই ধ্যান করিতেন। 

মুরশীদের ধ্যান প্রচলিত আছে । *পীরবর্হকেরই” অগ্বাদ সত্যপীর হইয়াছে এবং ইনিই 
হজরত শেখ আবা,লকাদের জেলানী সাছেবই নত্যনারারণরূপে হিন্দু-গৃছে বিরাজিত। পীন্নগণ 

দেবতা অর্থাৎ ফেরেস্তা তুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, ইহারা মনুষ্যুপাতির হিতকর কার্যে ঈশ্বরাদেশে নিয়োজিত। এই 

পীর অর্ধাৎ ওলী অপর কথায় বিশেষশক্তি প্রাপ্ত মন্ষ্যগণ মনুষ্য হইয়াও মনুষা নহেন, ইহারা 

[0)6080100/88 গণের মহাতমা ( 81017860108 ) এবং 809]083। ইহাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 

তাহাকে কুতুব বলে, তিনিই 10180809183 গণের চ1806/2া 800: কখনও একজনের 

৬ 



8২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

অধিক কুতুব বিস্তমান থাকেন না। এ পর্য্যন্ত ২৫ জন কৃতুব হইয়াছেন। কুতুবের তিরো- 

ভাবের সহিত মন্বস্তর উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহাকে আমরা মনত বলিতে পারি। কুতুবের 

পরই ফর্দের পদ, কুতৃবের তিরোভাব হইলে এই ফর্দই তাহার পদে অধিষ্ঠিত হন। ওলীগণের 

চারিজন মহাপুরুষ আবদালের পদে অধিষ্ঠিত, ইহারা-চারিদিকের অধীশ্বর, এই মহাপুক্ুষগণের 
সাতজন আওতাদ, ইহার! পুথিবীর সপ্তনগুলের কল্যাণার্থে নিযুক্ত । এই মহাপুরুষগণের 
চতুর্দশ জন “গওস”। মহ্ষ্যগণের অভাব এবং প্রার্থনা পুরণ জন্ত নিয়োজিত। ইহারা 

সকলই “কাষেনিন* অর্থাৎ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত মনুষ্য, 11199590115 দের 17297190060 1) 017)2,010 | 

ইনসানে কামেল। গওসের পরই অস্থান্ত আউলিয়াগণের পদ। ইহারা সকলই দ্মুদাব্বেরাত', 

অর্থাৎ বিশ্বকার্ধ্য পরিচালনার্থে নিয়োজিত মহাপুরুষ । ইহারা সকলেই হজরত পর়গন্বরের 

শত্তিতে শক্ষিমান। তাহার এক নাম “ইয়াসীন্” অর্থাৎ ইন্সান (মনুষ্য )-_কামেল 
( পু্ণস্বপগ্রাপ্ত )। সকলদেশে, সকলজাতিতে, সর্ববভাষাঞ্ভাষী পর়্গন্ঘর জন্মিয়াছেন। হজরত 

আঙম (সিংহলদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি ভারতীয় পয়গম্বর। সমস্ত পয়গন্থর- 
গণকে হজরত মোহম্মদের আত্মা আত্মালোক হইতে সাহাধ্য প্রদান করিয়াছেন । যেমন 
সমঘ্ত জাতিতে পয়গন্বরের আবির্ভাব হইয়াছে, তদ্রপ সমস্ত জাতির মধ্যে ওলী অপর কথায় 
পীর) অপর কথায় মহাপুরুষদের আব্ভাব হুইয়াছে। ইহার সকলই মহাপয়গন্থরের অধ্যাত্ম- 

সাহায্যে শক্তিমান। সর্বকারণের মূলকারপ প্রথমতঃ যাহা স্যষ্টি করিলেন অর্থাৎ তাহার 

গ্রথম বিকাশ আকৃলে আউওল, আদিবুদ্ধি। এই আদিবুদ্ধিই মোহম্মদাত্মা, তনজ্জুলে, 

আউওল, অর্থাৎ প্রথমাবনতি । তাহাতে সমস্ত বিশ্ব সংগুপ্ত ছিল। তিনি তখন সমষ্টিভাবে 
স্থিত, ব্যষ্টিভাবে তীঁহা হইতে সমস্ত প্রকাশিত হইল। সর্বকারণের মুলকারণের শেষ 
অবনতি দৃশ্তজগৎ বা জড় এবং ইহার মিরাজ অর্থাৎ উন্নতিক্রমে আবার রূহ অর্থাৎ আত্মা ব| 

প্রথম বিকাশে পরিণত হুইপ! সর্বকারণের মুল কারণে বিলীন হই1 যাইবে। 

(“ইবনে আরবীর কম্থছল হকম” হইতে সার সংগৃহীত হুইল। ) 

হজরত সেখ আবা,লকাদের জেলানী আধ্যাত্মিক এঘং অলৌকিক শক্তিতে হজরত 
পয়্গন্থরের স্কায় ছিলেন। ইনি পুর্ধোক্ত গওসগণের অগ্তভূক্ত অর্থাৎ তৎকালে বিদ্তমান 
চতুর্দশ গওসের মধ্যে একজন গওস (ছলেন। ধাহাকে অবলম্বন করিয়া সাহাষা প্রার্থনা করা 
হয়, তাহাকে গওস বলে। ইনি গওসল আজম নামেও থ্যাত। আজম অর্থ মহান্ মহাশক্তি- 
সম্পক্ন। সাধারণ কথায় এই ভাব “বড় প্বড়া” শবদ্ধারা প্রকাশ করা হয়। গওসলআঙ 
কথারই সাধারণ অনুযাদ বড়পীর, মহাপীর এবং তিনি পীর বরহুক্ অর্থাৎ সতাপীরও বটেন। 

সেই মহা-মহ-আত্মা আদিবুদ্ধি, আদিজ্ঞানের তেজে উদ্দীপ্ত মহাপুরুষগণই “পীর বরছক্* 
প্্কৃত পীর। ইহাদের নিকট জতি-বর্প-ভেদ নাই, ইহারা আবেদনকাদীর আবেদন 
মহাসিংহাসনের নিকট সমুপথ্তি করেন। অপর কথায় বখন ইহারা কাহারও মঈল ঝাঁমন। 

করেন তখন তাহ পুর্ণ হইয়া থাকে। ও 
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হিন্দুগণের মধ্যে ধিনি সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, অপর কথা বড় পারসাহেবের শিষ্যশ্রেণীতে 

দীক্ষিত ছিলেন এবং সত্যনারায়ণব্রত প্রচলিত করিয়াছিলেন, তিনি এই সকল গুঢ়সত্য 

অবগত ছিলেন এবং সমস্ত ধর্মের মুলে যে একই সত্য নিহিত আছে তাহাও জানিতেন। 

বড়পীর যেমন মুসলমানের সহায়, তদ্রুপ হিন্দুরও সহায়। হিন্দুগণ সতাপীরের শিরিণী 

(সিক্সি) করিয়া! একজন মহাপুরুষের এবং এক মহাসত্যেরই সম্মান করিতেছেন। ইহাদের 
ভাক্তর চক্ষে সর্বত্র তিনিই বিদ্যমান | স্ুবিখ্যাত স্থফী কবি উমর খয়উম অতি সুন্দর কথায় 

অতি মহাসত্য বলিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধের উপসংহারে তাহার অনুবাদ দিতেছি £-- 

শছে ভাবুক তোমার এই স্থিতি তোমার স্থিতি নহে, তোমার এই বিদ)/মানত। প্রকৃতপক্ষে 

অন্ত একজনার বিদ্যমানতা বটে। হে গ্রমত্ত, তোমার এই প্রমত্ততা তোমার প্রমত্ততা 

নহে, ইহ প্রকৃতপক্ষে আর একজনার প্রমত্ততা। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার এই হুন্ত 

তোমার হ্ম্ত নহে, যে হন্ত কার্য করিতেছে, তোমার হস্ত সেই হন্যের দহ আবরণনাত্র।” 

তস্লীমুদ্দীন আহমদ । 
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[ স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব, ১১ই বৈশাখ ] 

১৩২২ বঙ্গাঙ্ষে এই সভ। একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে 

নিষ্বে এই সভার দশম বাঁধিক কার্ধ্য-বিবরণ বিবৃত হইল। 

সদন্য-সংখ্যা। 

১৩২১-- দশম বর্ষ 

সাধারণ সন্ত । 

আলীবন বিশিই অধ্যাপক সহায়ক ছাত্র একুন শাখাসভার উভয় সতার একুন। 
সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য অধিকারপ্রাণ্ড অধিকারপ্রাপ্ত 

৮ ১ ৪ ১২ ৬৫ ৮৯ ২১ ১২৫ 8৪8৪ 

সনস্তের মৃত্যু ৷ 

আলোচ্য বর্ষে সভার নি্ললিখিত সদস্তগণের মৃত্যু-সংবাদ 'সভা! ছু:খের সহিত প্রকাশ 
করিতেছেন। 

৬িয়নাথ দত্ত এম এ, দেওয়ান কোচবিহার । 

৮কিশোরীমোহন রায় “সুরা” সম্পাদক পাবন1। 

৬মধুহ্দন রায় বি, এল দিনাজপুর 

৮আগুতোষ বন্দোপাধ্যায় রঙ্গপুর | 

পাশ্চাত্যদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-নিবন্ধন এতদ্দেশে যে অর্থকচ্ছ,ত। উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই 

সদন্ত-সংখ্যা হাসের কারণ বলির! উল্লেখ করা বাইতে পারে। 

আজীবন সদস্য। 

আলোচা-বর্ষে বাহারবনের সুগ্রসিদ্ধ তৃষাধিকারী মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ মণীন্ত্রচন্্র নন্দী 
ৰাহাহুর ৫€**২ শত টাক সভার স্থারী ধনভাগ্ডারে এককালে দান করায় আজীবন স্ন্তরূপে 

গৃহীত হইয়াছেন। এই সভার আজীবন সদন্ত কোচবিহারাধিপতি রাজরাজেন্্রনারায়ণ তৃপ- 
বাহাছরের স্থলে তদীয় সুযোগ্য অনুজ বর্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত জিতেক্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুরকে 
আজীবন সদস্য হইবার জন্ত সভার পক্ষ হইতে আবেদন কর! হইয়াছে। 

অধ্যাপক সদন্ত | 

চারিজন অধ্যাপক-সদন্ত মধ্যে শ্রীযুক্ত পর্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ব তর্ক ও প্রীধুক্ধ পঞ্ডিত 

যোগেক্রচন্ত্র বিভ্ভাতৃষণ মহাশরদ্ব় প্রবন্ধ-নালোচনা ও রচনা! দ্বারা সতাকে সাহাধ্য 

করিয়াছেন। 

7 
রা 



২. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

সহায়ক সদস্য । 

১২ জন সহায়ক সদন্ত মধ্যে শ্রীযুক্ত বুন্দাবনচন্ত্র ভষ্রাচাধ্য সভার চিত্রশালায় সংগৃহীত 

দ্রব্যাদির পরিচয় সহ তালিক। সঙ্কলন ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাঁশয় অসমীয়! পুথির বিবরণ 

ও শঙ্করদেবের ধারাবাহিক জীবনী সঙ্কপন করিয়া সভার ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন ) শ্রীষুক্ত 

কেশবলাল বনু গ্রস্থাধ্ক্ষের পদে বর্ষমধ্য হুইতে নিযুক্ত হইয়া! বিশেষ “চেষ্ট! দ্বারা 
গ্রন্থাগারের অনেকগুলি মুল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ববক গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। 

এতদ্তিরিক্ত সদস্যগপের নিকট সভ। উল্লেখযোগ্য কোনও সাহাষ্য প্রাপ্ত হন নাই। 

নবম সান্বৎমরিক অধিবেশন । 

বলীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ধের স্থযোগ্য সভাপতি ও বঙীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী 

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয়ের সতা- 

পতিত্বে বিগত ২* ট্জ্যষ্ঠ ১৩২১ তারিখে বুধবারে এই সভার নবম সাম্বংসবিক অধিবেশন ও 

চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল, এ অধিবেশনের সুবিস্বৃত কার্য্য-বিবরণী 

সভার মুখপত্রে যথাসময়ে : প্রকাশিত হইবে । বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু প্রাচ্যবিষ্ঞামহার্ণব ও শ্রীযুকক ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক 

মহাশর এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন । 

মাসিক অধিবেশন ও তাহাতে পঠিত প্রবন্ধের বিষয়-বিভাগ । 

আলোচ্য-বর্ষে আটটিমান্্র মাসিক সাধারণ অধিবেশন আহত হইয়াছে । তন্মধ্যে একটি 
অধিবেশন নির্দিই সংখ্যক সদন্ভের উপস্থিতির অভাবে স্থগিত রাখিতে হয়। এর সকল অধি- 

বেশনে আটটিমান্র প্রবন্ধ পঠিত এবং পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, ইহাদের বিষ়-বিভাগ 

বথা__প্রাত্বতত্বিক তিনটি, চরিতাখ্যান দুইটি, প্রাচীন বহগ-সাহিত্যোলোচনা মুলক ছুইটি, 

্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক সামগ্সিক একটি। 



দশম সীম্বৎসরিক কাঁ্য-বিবরণ 
| £ই 1৯1 

2
)
৯
 

৮৮৯১] 
উ
 

232)854৮ 
215৪৯ 

1১ 
28)55 

28৫ 
1৯৯৫ 

৫৯) 

। ৮1৬-৯1৮9 
2208 

৮5:৮1৯৮ 
155) 

20৬১৮ 

121১:-৯5 
2125 

৮৪৪৫) 
1৯1১, 

৯
৮
1
০
 

৭
৯
6
৭
8
 

০৫৮1৯ 

| ৮৯৬-৯1৮১ 

22188 ১৪:11811516৯১৯ ৯12৪৮ 

1486 
৮12৮ উঢ ৪. 51৫ ১৪) 

8
০
০
 
94988 

৬৪৯২ 
5801283 

৯১)০০৬-১৪৬৯ 

। 15918) 
&১৪৯ 

। ৪৪
)৩

৪ 
৯
৯
 

2
৮
৫
৮
1
 

5
 

৮
1
৮
 

54
%1

4৬
 

9৯
১)
 

০১
৩৮
৯ 

| ৫
 

28
)1

৯)
 

১1
2১

৪১
 

(৯
) 

। ৫৯
৭1

-৬
)৯

) 
2৯

)৬
 

চ1
৯/
৪)
৫ 

1৫
৬ 

৮৯
১১

৪ 
(৪
) 

| (৫
 

18
0:

-1
15

15
) 

21
8)
 

এ
ত
 
2
৪
 
৯৮৬ 

518৮ 

4
)
 
81২ 

85 ত
 

০) 

10028 
ঢ্ 

(২) 
১
]
 
৪১)০) 528৩8), 

(€) 

৪৪1 
৬৯৬ 

৪
০
১
০
৯
 
1
৮
১
১
 
2৬৮ 

| ৯
৮
৪
 

8. 1১৪: 2108৬ 

| 51
45
 

৯:
%1
45
 

)১
৯৮
% 

৯ 
8
4
5
 

41
১৯
১ 

৯
4
1
০
5
 

১1
51
5-
11
4 

। 
82

 
8
৫
8
2
2
5
 

১
৪
০
৪
৪
 

৪
৪
)
 

উ
 ৯৯ 

2
৫
 

। 81
১৯
) 

৪ 
₹€
€ 

2
৯
০
2
১
 

৯:
৭৫

 

০২
০৫
 

৮
১
৯
৩
 

€ 

। ৮৮
১7
১]
 

বদ
না
 

১
৪
৪
 

। 
£1
৮৯
)৮
 

৪২
২০
 

2
1
৮
 

ই
 

॥ 
২২
০৫
 

১৮
1৪
 

€০
. 

২৯
১০
১৯
 

০১
/৪
 

৪৪
৪ 

। ৮3
৮১
০৮
 ৪৫৩৫ 

উই ৮2০ ২
 *€ ২৪৫. 

 গ্রএশ 
২০
 

০
১
০
৮
 

৪৯
৮ 

এ 
৪ ১)৩ ৮৩১১৯)৮ 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ১০০ 

2215 
381182552০3 

৮18৬ 

811811৯2% 
141881/ 

1 ৫৯ 

ই) 
৮1৯ 

৩২ট) 
টা? ই] 

ইউ? 

৯০1৪৯] 
8
1
0
1
1
৯
2
৫
৫
৯
০
)
 

(882) 
৮
 
৯) 85 

১৪৯৮৭ 

। ৮1
/৩
-৬
1৬
2 

১১
১/
-৪
১1
৬০
৮)
০ 

1১
2-

88
18

75
 

উ
ট
 

৯৮
 

৬
০
৪
৬
 

1৩
11

9 

ই০
)৯

) 
5৭

:৬
৮ 

 
*
 

8৮
৮1

৫ 
16

18
81

15
 

£1
18

11
18

25
18

5 

| 15
15

6-
12

88
৫:

 
৮1
20
৫ 

উচ
, 

2১
৯১
 

৯
 

1১
৪৮

 
৪১

৬৬
 

2৯
৪ 

1 
৮ 

2১
18

9]
 

৯৮
)১
৯1
 

৮৮
৮১
৯ 

৪৫
৩৫

 
৮৫
31
41
৮১
 

2
৪
 

3৯
৪৯
 

৮1
৯ 

1৯
78
15

51
৯ 

98
 

শ
ি
 

এ
 

2১
১৬
 

৪
 

১৮
৪১
৪৯
21
16
4 

- 
09
18
2 

৮৫
২1

1%
2 

৫1
88
৮ 

৪৬
৮ 

| 
14
18
11
9 

81
6%
 

৮১০৪০ ১২১৪৭ 
ই
ভ
 
১
৪
 

21৮ 

1
৬
৪
 

৪
৮
 
12৮৮৯) 

105: 

॥ ৯৮11 
৯ 

গচউ 
৬ 

৫
 

28)1৯১-8)-215৮ 
১৯১৫৪ 

2 
2821185 

। ৮১৪)৪১) 
৪৫৯৮০/১১৬ 

। ৯] ৯১1৮ 
৫
৮
/
১
1
/
৯
৪
৯
৮
 

2
8
2
1
৮
 

৯4৬৫ 
৮1৮১ 

21৯1৬/%৯৬ 

5528৮ 
৮1৯১৪১) 21৯181৯এ 

। ১০৪1৮৪০১৪১১ 

। ৯১৮৪ 
৯.8 

21০8০ 

| ১1১৯৮ 
১৩৬৫ 

18158৯1৯18০ 

₹২০৫ 
১
 

শ€ 

৮০৯১১1০ 
8
1
৮
 
& 

৪৫২৫ 
4
8
2
5
 

₹১০৫ 
4১৮1৯12৮৯ 

০১ 

। ১2
৮৮
2)
 

১০
১৯
 

৪০৬« 

৫১১৫ 
8
)
:
 

উই 

৫ 
8 ৪1৬ ৮৮2৮১2% 



দশম সাঁম্বসরিক কার্যা-বিবরণ 

। 
৮
1
8
5
-
1
৮
১
 

27
8৮
১1
52
51
5 

5১
26
5]
 

3
৮
 

১৮
৪১
৯]
 

“১
১ 

৫৮
5১
) 

৬১
৯ 

8
৯
)
 

২৯
৮৫
) 

5
4
৮
1
4
২
7
 

৫
 

12
8 

5১
১৪
৮)
৮-
০৯
)এ
 

15
5]
 

। ৮৫
৯১
৮ 

৯0
5৭
: 

৪2
 

৯৪
২ 

28
05
5 

2৮
১:
৯]
 

৫
০
 

৮১
১2
) 

-
2
8
)
1
4
৯
5
৪
 

78
18
21
5 

৮1
৮৪
১ 

১2
82
8 

৯৫
)৫
 

১
৯
 

১১
২১
০৪
৬ 

51
৬১
 

£হ
 

55
21
৬ 

45
০৮
৯)
 

৬5
১৯
 

০১
/৬
৮ 

2১
ই৪
 

(/
৪৯
)-
৯৪
৮/
৮ 

22
৮1
৪ 

11
59
15
21
 

€1
6 

১১৮ 

। ৯১২৪১) 

৯৫ 

41) 

৯১ 

52985152182 

&চউ 

2৪২ 

৫২০৫ 

৯৯ 

৪২ 

| ৯] 

2৯৮ 

৪৫) 

801৯ 

৬ € 

199-3৮ 

১৪০১ 

15৮১৮ 

(৫৭ 

৪১৪৮৯ 

ই 
5৯৮151৩ 

51৬ 

৯1০৯৬ 

৯, 
4৯৪ 

2১১০) 

১1৪) 

6. 
৯৯৩৪ 

৯৫ 

৪৯ 
81৬ 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

1
১
৫
)
৪
)
)
৬
 
8
1
8
 

। ৯৮ ১৪২১২ ৮৮ 
০ 
৬
 

2৯]218 

2155 
১৮৯ 

£৮1৯ 
0৪) 

8
0
9
৮
 

স
ভ
 

55258৮৮ 
58০২)৪ 

। ৮1৯২৪ 1৮3১৯ ৯15552৮ 
১
৮
 

1
 
এ
 

৪. 
18 

(৩5১ 
48 

2
4
1
 

। 81181483 
৯1১৫১: 

এ
ত
 

৯৯ 

ই 

২:৪৬ 
১১৯ ৩15১৮৬০ 

2ভ 

119৮৯ ৮1৩1 2৫1৮ 1488৯ 

প
র
 
৯1৯ 

১৮1৯14৮১128 

-১৫৯-১৪)৯০ই 
৮৩ ১৮৬১ 

28৮5 
5214 

০২২ৎ 
218৯৫ 

৮৮7৮18৮ 
৬৯৮৪)১) 

1৮৮ 

চ৪০১১৯৮৮ ১1১১ চান159 
। 2৮) ৯] 

৮812৯ 
৪৯৪1৮ 

১৪৮ 
হ
ু
 
91৯৬৬ 

5৮১৬) 
১
৮
৭
৩
০
 

৮
 
1
 ০৪
৮
 

৫
৮
 

ঠড 
84০৮৮ 

2০5১৬ 

। 2
8
৮
৬
 

৯. 1১৪) ৫11৯৮ 

৬৯১৯৮৬৫ 2
 

চি 
৯৯৪) ৪ ৯৯৮ ৪৫1০ 

। ১)৮৯)৮ 

৯
6
৫
৫
 

348 ৭২ 

₹
১
০
৫
 

১
৪
 
&
৪
€
 

। ১
৯
১
১
৮
 

০৮ ৪০ 
০ 

৯ 
৮ ৮৮:০১০৯)৯ 



দশম সাম্বগুসরিক কার্য-বিষরণ ৭ 

কার্যয-নির্বাহক-সমিতি ও তাহার অধিবেশন । 
আলোচ্য বর্ষে সভার কর্মচারী ১৪ জন, নির্বাচিত সদস্য ₹* জন একুনে ৩৪ জন সদন্য 

লইয়! কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল । উক্ত সমিতির ৯টি অধিবেশনে নিম্নলিখিত 

বিষয়গ্জলি আলোচিত হইয়াছে। 

প্রথম অধিবেশন 

রবিবার, ১৩ই ভান্ত্র, (১৩২১) ৩০ আগ (১৯১৪) 

শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাছ্ুরের ২৫ আগষ্ট তারিখের ১৭৯২ জে নং পত্র আলো চন! 

হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, এডওয়ার্ডমেমোরিয়াল-হুল নির্দ্দাণ ব্যয়-মধ্যে পূর্ব 

প্রদত্ত তিন শত টাক! বাদে এই সভা! কর্তৃক আরও নয়শত টাক! দেওয়া হউক । 

দ্বিতীয় অধিবেশন 

শুক্রবার ১ল আশ্বিন ( ১৩২১) ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯১৪) 

(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী আলোচনা কর! হয়। উহার 
১৬৩ ১৭ দফার নিয়ম অনাবশ্তক। ১৮ দফার নিরমের “আবশ্তীক হইলে" এই কথা 

“নিয়মাবলীর সংশোধন” এই কথার পরে বসাইতে হইবে। 

(২) ন্র্গায় নরেন্ত্র নাথ বকৃসী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাহার ভ্রাতা-কর্তৃক সভার 
হস্তে প্রদত্ত ৫*২ টাকা স্থায়ীরূপে কোনও ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়! তাহার আয হইতে 
সভারছাত্র সদন্তগণ মধ্যে “নরেন্দ্রনাথ-পুরস্কার* লামে বর্ষে বর্ষে প্রবন্ধ রচনার জন্ত বর্তমান 

বর্ধ হইতে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়। 

(৩) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্ভাভূষণ মহাশয়ের উপরে "প্রারশ্চিস্ত তত্বাবশিষ্ট 

গ্রস্থ সভার বায়ে প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা তাহা! আলোচন! করিয়া তৎফল সভায় জ্ঞাপন 

করার ভার পত্রিকা-সম্পাদক যন্থাশয়ের উপরে অর্পিত হয় । 

বঙ্গের সামাজিক-ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড সভার গ্রস্থাবলীতুক্ত করিয়! মুদ্রিত কর! যাইতে 

পায়ে। উহার সুদ্রণব্যয়-সংগ্রহার্থ রজপুর ডিঃ বোর্ডকে শ্যুক্ত শীতলাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় 

এম, এ মহাশয়ের মতসহ আবেদন কর! হয়। 

জভূতাচাধ্যের রামায়ণ অবশিষ্টাংশ গ্রকা শার্থ অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা কর! হয়। 
(৪) রঙ্গপুর-ইতিহাস-প্রণয়নের পূর্বে সমগ্র জেলা পরিদর্শনপূর্বক তথ্য-সংগ্রহের 

ব্যবস্থা করিবার জন্ত যুক্ত কালেকৃটার সাহেব বাহাছুরকে অঙ্গরোধ করা হয়। 

(৫) মূল পরিষদের প্রাচীন গুৃথির বিবরণেয় সহিত এই সভার পুথির ধিবরণ মুখিত্ত 



্ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

হওয়ায় আপত্তি নাই। এ সভার পৃথির বিবর্ণাংশ পৃথকরূপে পাঁচশত সভার সদন্কগণ 
মধ্যে বিতরপার্থ দিতে হইবে। এ বিৰরণ সঙ্কলনের ব্যয় স্থির করিয়া মূল সতায় 

জানান হর। 

(৬) উত্তরবঙ্গ-সাঁহিত্য-সম্মিলনের নিষ্মীবলী-সম্ন্ধে গ্রাপ্ড মতানুষায়ী নূতন নিয়ম). 

বলী প্রস্তুত করিয়। মতামতের জন্ত সাহিত্যিকগণের নিকটে পুরায় পাঠাইবার ব্যবস্থ। 

করা হুয়। 

(৭) নাটোরের অধিবাসীদিগকে উত্তরবঙ্গ -সাহিত্য-সন্মিলনের ৮ম অধিবেশন 

আহ্বানার্থ অভ্যর্থনা-সমিতি-গঠনার্থে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। 

তৃতীয় অধিবেশন 

রবিবার, ৫ই পৌষ, (১৩২১) ২* ডিসেম্বর ( ১৯১৪) 

(১) সভার স্থায়ী আমানতে অল্প সুদে যে টাঁক। গচ্ছিত আছে তাহার ৫**২ পাঁচশত 

টাক! উপযুক্ত ব্যক্তি স্কির করিয়া উচ্চ হারের সুদ্ধে কর্জ দিয়া সভার আয় বৃদ্ধি করিবার ভার 

সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পত হুয়। 

(২) বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-সন্বন্ধে আলোচন! হইয়া! স্থির 
হয় যে, শ্রীযুক্ত নগেন্জ নাথ বন প্রাচ্যবিভামথার্ৰ মহাশয়কে বঙের সামাজিক ইতিহাস 

দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনা পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন কর! হয়। এ আলোচনা- 

স্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য জানিয়! সভা! গ্রস্থ-প্রকাশ-সন্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিবেন। 

(৩) সম্মিলন-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পাওুলিপি পুর্বে যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা 
আপাততঃ প্রাপ্ত অল্পসংখ্যক মতান্ুযায়ী পরিবর্তন না৷ করিয়। পুনরায় মতামত সংগ্রহ-জন্ত 
বিতরণ কর! হুয়। তৎপর উহ্বার আবশ্টক পরিবর্তনাদি করিয়। সম্মিলনের আগামী অধিবেশনে 
উপস্থাপিত করা হইবে। 

(৪) প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রকাশসন্বন্ধে মুল সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীবুক 
ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের ১৮২২১ তারিখের ৪৮৭ নং পত্রের উত্তরে জানান হয় যে, এ 

সভা কর্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন পুথির তালিক। প্রস্ততের ব্যয-নির্ণয়ের জন্ত তথ! হইতে একজন 
বিশেষজ্ঞ পাঠাইলে ভাল হয়। মুল ও এই সভা! কর্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন পুথির বিবরণ 

বিডিক্ন অংশে একত্রে প্রকাশে এ সত্তার আপত্তি নাই। (কন্ধ এ গ্রন্থের ৫০* শত সংখ্যা এ 

সভার সদন্তগণ মধ্যে বিতরণার্থ প্রদান করিতে হইবে । 

(8) এই সভার অন্ততম ছাত্র-সদত্ত দ্বগীয় পুলিন বিহারী সেনের স্থতি-রক্ষা-কল্পে 
একখানি ফলক সভার চিত্রশাল!-গৃহ-ভিত্তিতে নংলগ্র করার ব্যবস্থা! কর! হয়। 

(৬) যুক্ত নবাবজাদ! এ এফ, এম আবছল আলী সাহেব তাছার প্রদ্থিশ্রুত 

পদ্বকের মুল্য প্রধান না করায় শ্রীযুক্ত মোহস্ত মহারাজ গুমেরুপিরি গোস্বামি বহাশয়ের 



দশম পান্গসরিক কাধ্য-বিবরণ ৯ 

প্রদত্ত ১৫২ টাক! দ্বারা তাহার মত গ্রহণপূর্ববক নিদ্দিই ছাত্র-সদস্তকে এ পদক প্রদানের 
ব্যবস্থা কর! হয়। 

(৭) স্থুরমা-সম্মিগপনের শিলচরে আহুত অধিবেশনের আহ্বান-পত্র প্রাণ্ড হইক়া এ 

সভা আনন্দিত হইলেন। এ সম্মিলনে যোগদান করার জন্ত সদন্তদিগকে জানাইবার 
সময় সন্কীর্ণ হওয়ায় প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভবপর হইল ন।। এ সম্মিলনের উদ্দেস্টের সহিত 

সভার সহানুভূতি জ্ঞাপন কর! হয়। 

চতুর্থ অধিবেশন 

রবিবার, ১৯ পৌষ, (১৩২১ )৩রা জানুয়ারী (১৯১৫) 

(১) ডাক্তার শ্রধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলনের 

অষ্টম অধিবেশনের সভাপতিত্বে বরপপপ্রস্তাব যাহা রাজসাহীর অভ্যর্থনা-সমিতি পাঠাইয়াছেন, 

তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে, কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতি এই প্রস্তাব গ্রহণপূর্ববক 
উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক ও বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতিগুলির মতামত লইয়। এ বিষয়ের শেষ 

মীমাংসা! করিবেন এবং থাসময়ে তৎফল অভ্যর্থনা-সমিতিকে জ্ঞাপন কর! হুইবে। 

পঞ্চম অধিবেশন 

রবিবার, ওর! মাথ, (১৩২১ ) ১৭ই জানুয়ারী (১৯১৫) 

(১) বাজসাহীতে আহত উত্তরবঙ্গ সাঁহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতিত্ব 

গ্রহণার্থ জগঘিথ্যাত কবি ডাক্তার শ্রীধুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে আহ্বান করিবার 

জন্ত অভ্যর্থনা.সমিতিকে অনুরোধ করার ব্যবস্থ। করা হয়। 

(২) সভা স্থায়ী তহবিলের ৫০*২ টাক সম্পাদক মহাশয় কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে 

উপযুক্ত দলিল লইয়া! এক টাকা হার স্থদে ৬ মাস অন্তর সুদ পাইবার চুক্তিতে কর্জ দিবেন। 

(৩) হ্বর্গায় জয়নাথ ঘোষ মুনসী মহাশয়ের রচিত ছুশ্র।প্য *রাজাবলী” শ্রস্থ-প্র কাশ-বায়- 

প্রদধানার্থ কোচবিহারাধিপতি মহারাজ! শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রিতেন্ত্র নারায়ণ ভূপ বাহাছুরকে সচার 

পক্ষ হইতে আবেদন করার ব্যবস্থা কর! হয়। 

স্বর্গীয় কালীকান্ত বিস্তালঙ্কার মহাশয়ের সন্কলিত প্প্রায়শ্চিত্ত তত্বাবশি” গ্রন্থ প্রকাশ- 

কার্যে সভ। উপস্থিত ব্রতী হইতে পারেন না। 

২1 ষষ্ঠ অধিবেশন 
রবিবার, ২৪ মাঘ, (১৩২১) ৭ই ফেব্য়ারী ( ১৯১৫) 

(১) সবুজপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এ্রমখনাঁথ চৌধুরী এম এ বাঁর্ এট ল মহাশয়কে 

উত্তরব্গ-সাহিত্য-সশ্মিলনের অষ্টয অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচনার্থ রাজসাহী অভ্যর্থনা, 
সমিতির প্রস্তাব সত অন্ুমোধন করেন। 

চং 
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(২) শ্রীযুক্ত দুর্ণাচ্দ্র সান্তাল মহাশয়ের রচিত বঙ্গের সামাজিক-ইতিহাসের শেষাংশের 

জীষুক্ত নগেন্ত্রনাথ বনু মহাশয়ের সমালোচনা সভায় পঠিত হয়। এই গ্রস্থালোচন। 

যথেষ্ট না হওয়ায় পুনরায় উহ্ছার আলোচনার জন্য নিয়নলিবিত ব্যক্তিগণের উপরে ভার 

দেওয়! হইল। 

কবিসআট মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিতরাজ শীধুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব 

হদয়নাথ তর্করত্ব তর্ককণ্ 

পধ্গানন সরকার এম এ, বি এল 

এ কবিরাজ দেবেন নাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন 

» ভবাদী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

চক্্রমোহন ঘোঁষ 

রত ঠ্ 

চি 

সপ্তম অধিবেশন 

বুধবার ১১ ফাল্গুন (১5২১) ২৪ ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) 

(১) জলপাইগু ড়ীতে আগামী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলনের নবম অধিবেশন আহত 

ন। হইলে রঙ্গপুরে আহবান করিবার ভার সভাপতি মহোদয়ের উপরে অপিত হয়। 

(২) উত্তরবজ-সাঁহিত্য-সন্মিলনের নিযমীবলী প্রাপ্ত মতীমশুস্হ বীঁজসাঁহীতে উপস্থাপন 

ব্যবস্থা কর! হয়। 

(৩) পাবনা-অভ্যর্থনা-সমিতি ও এ সম্মিলন-সভাপতির অনুমোদিত গত উত্তরব- 

সাহিত্য-সন্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের কার্ধয-বিবরণ গৃহীত হয়। 

অষ্টম অধিবেশন 

ঝবিবার ৭ই চৈত্র (১৩২১) ২১ মার্চ (১৯১৫) 

(১) শ্রীষুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক মহাশয়কে এ সভান্ন প্রতিনিধিক্পে 
মুল পরিষদের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে গ্রহপার্থ নির্বাচিত কর! হয়। ূ 

(২) শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরম্বতী এম এ, 
মনোদয়কে আগামী বার্ধিক আধবেশনের সভাপতিত্ব গ্রন্থপার্থ অন্থরোধ এবং তাহার মত- 

সাপেক্ষে অধিবেশনের দিন অবধারণের ব্যবস্থা করা হয়। 

(৩) বঙীর় সাহিত্য-সম্মিলনের বর্দমান-অধিবেশনে যোগদানার্থ প্রতিনিধি-নির্ববাচন। 

শীুক্ত পঙ্ডিত ফণিতৃষণ তর্কবাগীশ, শ্রীগিরীশচস্ত্র বেদান্ততীথ, শ্রীযুক্ত বনমানী 
বেদাস্ততীর্থ এম, এ মহোদয়দিগকে সভায় অধ্যাপক-সদস্তরূপে গ্রহণার্থ প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

(.৪) ছাত্রসদহ্য নিস্বোগ কর! হুয়। 
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নবম অধিবেশন 

৬ই বৈশাখ, ১৩২২, ১৮ এপ্রিল, ১৯১৫ সোমবার । 

(১) মাননীর বিচারপতি শ্রীধুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, 
মহোদয়ের এই সভার সভাপতি মহাশয়ের বরাবর লিখিত বিগত ১২।৪।১৫ তারিখের প্র 

পঠিত হইল। 

তাহার ইচ্ছান্ুকরমে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়। 
তাহাকে আহ্বান কর! হইবে । সভাপতি মহাশয় ইহ! তাহাকে সভার পক্ষ হইতে জানাইবেন। 

উপস্থিত বার্ষিক অধিবেশনে ভিন্ন স্থান হইতে কোনও সভাপতি আহ্বান না করিয়া এ 

সতার সদস্য বিদ্ভামুকুট মাননীয় রাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে 

আগামী ৯ই জ্যেষ্ঠ তারিখে এ অধিবেশনের কার্য সম্পন্ন কর! হয়। 

(২) ১৩২২ বঙ্গাবের জন্ত নিয়লিখিত কর্মচারী-নিয়োগ-প্রস্তাব আগামী সাম্ৎসরিক 
অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয়। 

১৩২২ বঙ্গাব্দের কম্মচারী 

শ্রীযুক্ত ভ্তানেন্ত্রনাথ গুপ্ত এম্, এ, আই, মি, এম--সভাপতি 

মাননীয় যুক্ত রাজ মহেন্দ্ররঞ্জন বাঁযচৌধুঝী 

» কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ 
» পণ্ডিত হৃদয়নাথ তকরত্ব তর্কক 

রায় » শরচ্ন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর বি, এল্ 

সহঃ সভাপতি 

পত্রিকা ধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন কাব্য-ব্াক রণতীর্থ 

কোবাধ্যক্ষ ১.5 গুরুগ্রসন্ধ লাহিড়ী জমিদার 

চিন্রশালাধ্যক্ষ » ভগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় 

গ্স্থাধ্ক্ষা » কেশবলাল বসু 
ছাত্রাধ্যক্ষ » ললিত কুমার নিয়োগী এম্$এ 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিস্ভালঙ্কার 

» যোগেন্দ্রচন্ত্র বিভাতৃষণ 

» কবিরাজ দেবেজ্রনাথ রায় কাবাতীর্ঘ-কবিরঞ্ন 
'» সৈয়দ অবুল ফতাহ 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষ ক--শ্রীযুক্ত দীননাঁথ বাগছী বি, এল 

» কুঞ্রবিহারী সুখোপাধ্যাঃ বি, এল্। 

ক্রু হুর্ণাচরণ সাক্কাল মহাঁপয়ের রচিত প্ৰঙ্গে র দামাজিক ইতিহাস ২র খণ্ড” পরীক্ষার 

সহঃ সম্পাদক 
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ভার যে সমস্ত সদন্তের উপরে অর্পিত হইয়াছিল তাহাদিগের মতামত এপর্য্স্ত প্রাপ্ত না 

হওয়ায় এ গ্রন্থ-গ্রকাশ-সন্বন্ধে শেষ মীমাংসা! করা গেল ন। 

দশম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ ও ১৩২১ বঙ্গাব্ধের আয়-বায়-বিবরণ উপস্থাপিত করিলে 

স্থির হইল যে, আগামী দশম সাগ্বংসরিক অধিবেশনে গ্রহণার্থ যথারীতি উহ। উপস্থাপিত 

করা হয়। 

প্রাচীন পুথি প্রকাশ 

ধাপ-মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা! শ্রীযুক্ত হেমদা সুন্দরী দেবী মহোদয়ার অর্থানুকুল্যে 
ছুর্গাগ্রসাদ ঘটক বিরচিত “তোটক ও ভুজন্নগ্রয়াত” ছন্দে রচিত “সত্য-নারায়ণের পাঁচালী" 

এ সভার গ্রস্থাবলীতুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে । এই সভার অন্ঃতম কম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রভাস- 
চন্দ্র ঘোযাঁল মহাশয় এই গ্রন্থের এক উপাদেয় ভূমিকা রচন! করিয়াছেন । 

সভার গ্রন্থাগার 

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের প্রধান সচিব মহোদয় সভায় অনুসন্ধিৎসু 'সদন্তগণের পাঠার্থ বিনা 
মূল্যে ভারতীয় প্রাত্বতত্বিক-বিভাগ হইতে প্রকাশিত কাধ্য-বিবরণী প্রদানের আদেশ করিয়া 

সভার অশেষ ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন। সভার উদ্যমশীল গ্রস্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবলাল 
বন্থু মহাশয়ের চেষ্টা আলোচ্যবর্ষে সভার গ্রন্থাগারে বিনামুল্যে ৬২ খানি বাজালা পুস্তক 
সংগৃহীত হুইয়াছে। এ সকল গ্রস্থের প্রচারকল্পে এবং গ্রস্থকারদিগকে উৎসাহিত করিবার 
নিমিত্ত উপহৃত গ্রস্থগুলির বিজ্ঞাপন সভার মুখপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, উপন্থত 

গ্রন্থ-তালিক! পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । 

প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ 

আলোচ্য বর্ষে সভার গ্রন্থাগারে ৪* খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি উপন্ৃত হুইয়াছে। 

এই পুথি সংগ্রহ-কার্যে রাজনাহীর জমিদার শ্রাযুক্ত সুরেশ্রনাথ বক্সী, গাইবান্ধার শ্রুবৃক্ত 

র্লাধাবিনোদ চৌধুরী ও মাহিগঞ্জের সবইনপ্েক্টর অব পুলিশ শ্রীগুরুপ্রসম্ন মিত্র মহাশরগণ 

সভাকে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছেন। এজন্ত কাধ্য-নির্বাহুক-সমিতি তাহাদের নিকট 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। সংগৃহীত পুধিগুলির তালিক। পরিশি্টে দ্রষ্টব্য । স্বর্গীয় তারা- 
শঙ্কর তরকরত্ব মহাশয়ের স্থৃতিরক্ষার্থ তাহার আলয়ে প্রাপ্ত ১৭ খানি সংস্কত পুখি সম্পাদক 

মহাশক্নকর্তৃক গ্রন্থাগারে উপহৃত হইয়াছে। শ্রমান্ চারুচন্দ্র সরকার ছাব্রসদশ্ত কর্ণনুবর্ণ হইতে 
প্রাপ্ত কষ্ট গ্রস্তর-নির্মিত একটি বিষুঃমুর্তি প্রদানপূর্বক চিত্রশালার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

চিত্রশালার উল্লেখষোগ্য সংগ্রহ 

সভার চিত্রশালায় আলো) বর্ষে ষে সকল এভিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হুইয়।ছে, তন্মধ্যে 

যুক্ত সুরেজনাথ বকৃসী মহাশয় চিত্রশালার রক্ষার জন্ত ৪টি পুরাতন রৌপ্যমুক্র। ও ছুইটি 
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তাত্রসুস্তা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুপ্নয় রায় চৌধুরী বাহাঁছর গ্রীস্দেশীয় একটি 

রৌপাযুদ্রা ও দেশীয় চিত্রকর অস্কিত একথাঁনি বৌদ্ধ চিত্রপট প্রদান করিয়াছেন । 

চিত্রশালা পরিদর্শন 

শ্রীযুক্ত বোনাহাম্ কার্টার আই, সি, এস্ বাহাহ্বর এবং বঙ্গীয়-শাসন-পরিষদের অন্ততম 

সদস্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত বিটসন্ বেল আই, সি, এস্ বাহাছর সভার সভাপতি শ্রীযুজ জানেজ্জনাথ 
গুপ্ত এম এ আই, সি, এস মহোদয়সহু সভায় চিত্রশালায় শুভাগমন করেন। চিত্রশালার 

সংগৃহীত দ্রব্যাদি পরিদর্শনপূর্ববক তীহার1 গ্রীত হইয়া ষে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন 
তাহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল । 

পরিষৎ-চিত্রশালার দ্বারোদদ্াটন 

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে এই সভা-সংস্থ্ চিত্রশালার দ্বারোদথাটন্। 

নবম সাদ্ৎসরিক অধিবেশন-কালে ২* শে জোষ্ঠ ১৩২১ বুধবারে বঙলীয়-সাহিত্য-পরিষদের . 

স্থযোগ্য সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয়কর্তৃক 

এই গুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতছপলক্ষে তাহার সারগর্ভ অভিভাষণ সভার সুখপঞ্ধে 

প্রকাশিত হইয়াছে। | 

কবিসম্রাটের আতনন্দন 

আলোচা বর্ষে বঙ্গের সুধীসমাজের অগ্রণী এই সভার বিশি্-সদশ্য মহামছোপাধ্যায় 

পঞ্চিতরাজ কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশবর তর্করত্র মহোদয়ের “কবিসআ্াট” উপাধি প্রাপ্তিতে 

সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। এই অন্তুষ্ঠান প্রাগুক্ত নবম সাম্বৎসন্িক 

অধিবেশন-কালে সম্পর হইয়াছিল । 

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 

রাজসাহী-অধিবেশন 

আলোচ্যবর্ষে এই সভা কর্তৃক প্রবর্তিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন 

সবুজগত্র-সম্পাদক শ্রযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, বার এটুল মহোদয়ের সতাপতিত্বে 
রাজসাহীনগরে বিগত ১১১৭ ফান্তন দোলপুজাবকাশে সম্পন্ন হইয়াছে। নাটোরাধিপতি 

মহারাজ ্রীযুক্ত জগনদিআ্্রনাথ রারবাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কেবল উত্তরবঙ্গের নহে, সর্ববঙ্গের সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে পরিচয়- 
সৌকর্ধযার্থে বরেক্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালার পরিদর্শন ও তদন্তে একটি সান্ধয- 
সম্ষিলনের ব্যবস্থ! কর! হইয়াছিল। এই সন্সিলনের »ম অধিবেশন রজপুরে আহত 
হইয়াছে। 



১৪. র্পুর-সাহিত্য-পরিষদের 

উপহার দাতার নাম 
শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী 

শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বকৃনী জমিদার 

শ্রীযুক্ত রাঁধাবিনোদ চৌধুরী 

'৬/তারাশস্কর তর্ক রত 

উপহৃত দ্রব্য 

মত্ন্তাবতার মুর্তিযুক্ত ইক ১ খান! 
প্রাচীন বৌদ্ধ-চিন্ত ১ খানা 

গ্রীস দেশী মুদ্রা ১টি 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১*) 

(১১) 

(১২) 

* (১৩) 

প্রাচীন পুথি 

পদ্মপুরাণ । 

ইমামচুরি 

নবীর জন্ম । 

ময়নামতীর গান। 

যহিমঃ-স্তোত্র। 

তারা-শতনাম | 

অন্নপুর্ণা-স্তোত্র | 

অবধূতাষ্টক । 

রামগীতা। 

স্বপ্রাধ্যায়। 

মনস! পুজা । 

অদ্ভূতাচার্য্যের রামায়ণ সুন্দরকাও্ড 

পরাগল খানের মহাভারত । 

শ্রামাপুজা। 

জগন্ধাত্রীপূজ।। 

তস্ত্রসার । 

ব্রত-প্রতিষ্ঠা । 

জ্যোতিষ-সারসংগ্রহ 

যাঁত্রা-পদ্কতি ৷ 

জলাশয়োৎসর্গ । 

বৃষোৎসর্গ | 

পার্কপ-শ্রান্ধ। 

সর্বদেবদেবী পুজা-পদ্ধতি। 
বিরাটপর্ব্ব | 

গীতা 

দশকর্দ, মহিমংঘ্যব, বটুকতৈরব, গুরু- 

গীতা, বিফু-সহঅনাম স্তোত্র, মনসা-পুজ|। 



দশম সান্বংসরিক কাধ্য-বিবরণ 

শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন মিত্র 

উপহৃত পুস্তকের নাম 

(১) বিবিধ সঙ্গীত-লহুরী 

(২) বৈজ্ঞনিকের ভ্রান্তি-নিরাস 

(৩) ঈশ্বরের স্ববূপ 

(৪) হিন্দুবিবাহ-সংক্কার 

(৫) নীতিসংগ্রহ ১ম খণ্ড 

(৬) যশোর-খুলনার ইতিহাস ১খগও 

১৫ 

প্রাচীন পুথি 

(১৪) 
১৫) 
(১৬) 
১৭) 
(৯) 
(২) 
(৩) 

(8) 
(৫) 
(৬) 
(*) 
(৮) 
(৯) 
(১৯) 

(৭) দালায়েলে-কাফি-ফি-বৌদ্দল্যামজহাবী 
(৮) ইষ্টদেব 
(৯) স্ত্রী-শ্বাধীনতা 

(১০) মহল্সদীলাঠী 
(১১) সমছোল বারাহিন 

(১২) খণ-পরিশোধ 

(১৩) রাজপুত-কাহিনী 

(১৪) বিধাদ-সিন্ধ 
(১৫) শ্থাস্থ্যরক্ষ। 

দুর্গোৎসব 

বাস্তষাগ 

জ্যোতিস্তত্ব 

শ্রান্ধ-তত্ব। 

গোবিন্দ মিশ্রের গীত। 

মহাপ্রভু পর্যটন 

বিবাহ-পদ্ধতি 

প্রেমভক্তিচন্ত্রিক! 

মোহ্মুদগর 

অন্ুগীত। 

চৈতন্ত-চরিতাম্বতের মঙ্জলাচরণ 

স্র্য্য-ক বচ 

সিদ্ধি-পটল 

পদ-প্রার্থন। 

উপহার-দাতার নাম 

শরীবুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শর্মা অধিকারী 

শ্রীপন্মনাথ বিস্তাবিনোদ 

শ্রীশেথশাহ আব্হুল্যা 

শ্সতীশচন্্র মিত্র বিএ 

মৌলবীমহম্মদআলী সাহেব 

শ্রীবীরেন্ত্রকুমার সেন 

লীমিঞা এত্রাছিম হোসেন 

শ্ীরাজেজ্রকুষার ঘোষ 



১৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

উপহ্ৃত পুস্তকের নাম 

(১৬) জীবন-চিন্র 

(১৭) আর্ধ্য-কাহিনী 

(১৮) পৃথিবীর পুরাতত্ব ২য় 

(১৯) আশেক রম্থুল 

(২০) ভাঙ্গা প্রাণ 

(২১) বাণীভবানী 

(২২) বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ 

(২৩) ৮০ দিনে তু'গ্রদক্ষিণ 

(২৪) প্রাক "প্রকাশ 

(২৫) ভক্তের ভগবান 

( ২৬) শ্রীশ্রীরাসলীল! 

(২৭) শ্রশ্রীনিত্যানন্দ'চরিত ১২।৩ খণ্ড 
(২৮) যুগধন্ 

(২৯) ওয়ালটেয়ার ভিজাগাপতন 

(৩০) দাদা ও আমি 

(৩১) নদীয়া-মাধুরী 

(৩২) মহাভারতের বৃহৎ সুচী 

(৩৩) যোগ 

(৩৪) শ্রীশ্রগীতগোবিন্দ 

(৩৫) গীতা-বিন্দু 

(৩৬ ) পর্ণপুট 

(৩৭) কিসলয় 

(৩৮ ১ প্রেমসিস্ধু 

(৩৯ ১) পত্র-পুষ্প 

(৪*) রামচরিজ 

(৪১) শ্লোকমাল! 

(৪২) লারদানজগল 

(৪৩) মনোরষার জীবন-চিন্র 

(৪89) অঞ্চলি 

উপহার-দাতার নাম 

শ্রীকুঞ্জবিহারী ধর 

শ্রীবিনোদবিহারী বায় 

শ্ীমোহান্মদ দাদআলী 

শ্ীরাজেন্্রলাল আচার্ধ্য বি,এ 

শ্রীগিরীশচন্ত্র বেদাস্ততীর্থ 

শ্রীমন্মথনাথ নাগ 
রা 

শ্রীমতী বসস্তকুমারী পাল 

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 

শ্রীধুত বিধুভৃষণ সরকার 

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবীশ 

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ 

" শ্ীবিহারীলাল গোস্বামী 

শ্রকালিদাস রায় বি,এ 

শ্রীমৌলভী হেদায়েতুল্ল। আহাম্মদ 
শ্রীযুত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 

শ্ীঅরদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শঅতুলকফ গোস্বামী 
শ্রীহরিরাম ধর 

শ্রীমনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা 

জ্রিহিরণ্যমোহন ছাসখগ্ত 



দশম সাম্ৎসরিক কার্য-বিবরণ ১৭ 

উপহ্থত পুস্তকের নাম উপহার-দাতার নাম 

(৪৫) শ্রীঞ্ীভগবৎ লীলামৃত 

( ৪৬) শ্রীপ্রীপদকল্পতরু 

- ৪৭) ধর্ম ওর ধর্ম্াঙ্গ 

(৪৮) দান -ধর্ 

(৪৯) সপাদ শ্রীগঙ্গাস্ততিশতকম্ 

(৫*) ভারতসম্রাজ্যের প্রথম ঘোষণা-পত্র 1 
(৫১) গঙ্গাভাবাবলী 
(৫২) 729৭৪ 00 178৮1০, 177.)0- 

শ্রীকেশবলাল বসু 

19015 00 12 0789%৭ (1011) 

07089 8100 ০78091)1 | ঠা 

( ৫৩ ) শুশ্রীপ্রতাপক্ুদ্র-চরিত 

(৫৪) বৈষ্ণবতত্ব-দীপিক। 

(৫৫) গোঁবর-গণেশের গবেষণা শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য 

(৫৬: ঝ্ল্যান্গয়াল রিপোর্ট অব দি আর্কিকো- 

লঙ্জিকেল সার্ডে অব. ইণ্ডিয়। এ 

(৫৭) আদর্শ জমিদারী ক্রীকেশবচন্ত্র রাহ! 

(৫৮ ) হুগলী বা দক্ষিণরাঢ় 
(৫৯) পরলোকের পত্র 

শ্রীমধুন্দন অধিকারী 

বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো! 

জীঅন্বিকাচরণ গত 

(৬০) সাধনকল্প-লতিকা ১ম --৫ খণ্ড প্ীনীলমণি সুখোপাধ্যায় 

১) সারম্বতকূত ভাষ্য শ্রীবিপিনচন্ত্র কাব্যরত্ব-বিস্ভানিধি 

(৬২) মাহিষ্য-পুরোহিত 

৬৩) বল্লালচরিত ঞ্ীরাধাবিনোদ চৌধুরী 
(৬৪ ) বিনয়াবসান কাব্য 

সভায় উপগ্থত পত্রিক1। 

বৈমাসিক-_-সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা-_- 
মাঁসিক-_ প্রবাসী, ভারতী, সাহিত্য, সাছিত্য-সংহিত1, মানসী, তোধিনী,ৎজন্সতৃমি, বসুধা, 

গৃহস্থ, হিন্দু-পত্রিক, জগজ্জেযোতি, বহী, সাহিত্য-সংবাদ, হিন্দুসখ!, শ্বাস্থ্য-সমাচার, 
বিক্রমপুর, বিজয়া, বিজ্ঞান । 

পাক্ষিক-_-কলেজিয়ান,-- 
সাণ্ডাছিক--হিতবাদী, বস্থুমতী. বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, ঢাকা প্রকাশ, বিশ্ববার্তা, আনন্দ- 

বাজার, শিক্ষা-সমাচার, হিন্দুরজিকা, গৌড়দুত, যালদহ-সমাঠার, আসামবততি, 
প্রস্থন, রঙজপুর-দিক প্রকাশ, রঙ্গপুর-বর্পণ, সুরমা, নুয়াজ |: 

তত 



«ক” পরিশিষ্ট 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ “রঙ্নপুর-শাখার মদস্য-তালিকা”। 
আজীবন সদস্য | 

রী শ্রীযুক্ত অনারেবল মহারাজ মশীনচন্্র নদী বাহাছুর বিদ্তারঞ্জন কে; সি, আট, ই, 
» /আসদামোহন রায় চৌধুরী জমিদার টেপ, রঙ্গপুর 

বিশিষ্ট সদস্য | 
কবি-সম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যা৭বেশ্বর তকরত্ব রজপুর 

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পদ্নাঁথ বিস্তাবিনোদ তত্বসককন্থতী এম, এ, গৌছাটা 

» অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল্ ঘোড়ামারা, রাজসাহী 
» োকিলেম্বর কাব্যতীথ-বিস্তারত্ব-শান্ত্রী এম, এ, কোচবিহার 

» বায় শরচ্ন্জ দাস বাহাদুর সি, আই, ই, লাসাভিলা, দার্জিলিজ 

্ রি চৌধুরী বি, এ, বেগমপুর, শ্রীহ্ 

অধ্যাপক সদস্য | 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ স্তায়াচার্ধ্য ৭৭ জঙ্গমবাড়ী, বেগারস 

এ. * বনমালী বেদাস্ততীর্থ বেদাস্তরত্ব এম, এ গৌহাটা 

». + গিরীশচন্ত্র বেদাস্ততীর্ঘ ঘোড়ামারা, রাঁজসাহী 

» ৮» ফণিতৃষণ তর্কবাশীশ পাবনা 

এ. ০ যোগেন্্রচন্্র বিভ্তাতৃষণ শিমুলজানি, বালা পোষ্ট, ময়মনসিংহ 

». * হৃদয়নাথ তকরত্ব-তর্কক্ রঙগপুর 

সহায়ক সদস্য | 

পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোম্বামী কাৰ্য-ব্যাকরণ-পুরাপতীর্ঘ রঙ্গপুর 

» )রজনীকাস্ত চক্রবর্তী মকছুমপুর, মালদহ 
॥ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এয, এ, 

্ :*/গুপেশ্ুমোহদ সেহানবীশ নাওডাক।, রজপুর 

গোপালকফ দে কর্জন-হল-লাইবেরী গৌহাটা 
“ উমেশচন্জ দে ভেপুটী কমিশনারের অফিল, ধুবড়ী 
[নাও ভট্টাচার্য্য বি, এ, রঙ্গপুর 

৯/ঘমোহিনীকুমার বহু পবওতারনিয়ার রজপুর 
«* কেশবলাল বন্ধ 



শ্ীধুক্ত বায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ 

৫ 

দশম সান্ৎসরিক কারধ্য-বিবরণ ১৯ 

সাধারণ সদস্য | 

(স্বর) 

শীধুক্ত দীননাথ বাগছী বি, এল্ 

* বাহাছর 

আগুতোধ লাহিড়ী বি, সি, ই 
ভবতারণ লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্ 

রাধাকঞ্জ রায় উকীল 

সত্যেন্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার 
কবিরাজ কন্দর্পেশখখর পু কবিরত্ব 

মথুরানাথ দে মোক্তার 

আশুতোষ মন্ধুমদার বি, এল্ 

নগেন্্রনাথ সেন বি, এ, 

যোগেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায় বি, এল্ 

ভুবনমোহন সেন 

দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্-কনিরঞ্জন 
সতীশকমল দেন বি, এল 

নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল্ 

নলিনীকান্ত ঘোষ 

কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম এস্. 

প্রাণরূষণ লাহিড়ী উকীল 

ভৰানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ- 

তীর্থ জমিদার 

পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্ 

নরেন্নাথ নিয়োগী সুপারিণ্টেখ্েপ্ট 

কোচবিহার ষ্টেট, 

মরেশচজ্জ বনু জমিদার 

প্রবোধচন্র চক্রবর্তী 
মতীশচজ্ চক্রবর্তী বি, এল্ 
কুজবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্ 
ফেদারনাখ ৰাগছা ম্যানেজার টেপা 

ৃঁ ক্র 

যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল 

রক্ষাচন্্র লাহিড়ী মোক্তার 
যহনাথ মিজ্র 

আশুতোষ মঞ্জুমদার নায়েব 

বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিধার 
যোগেশচন্্র লাহিড়ী ডাক্তার 

প্রমথনাথ ভট্টাচার্ধ্য এল্ এম্ এস্ 
পণ্ডিত অরদাচরণ বিদ্ভালঙ্কার 

» এককড়ি স্বতিতীর্থ 

অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্ 

যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল্ 

যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্ 

ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল্ 

সতীশচন্ত্র দাস গুপ্ত মোক্তার 

ক্কষশস্কর চৌধুরী 
শরচচ্ ম্তুমদার 

মুকুন্দলাল রায় 

রাধারমণ মন্তুমদাঁর জমিদার 
চজ্মমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার 

হরিনাথ অধিকারী 

ভূজেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

মৌলবী খান তস্লীমুঙ্দীন আহাম্মদ 
বাছান্থর বি, এল 

তৈক্গবসট্জীন আহাম্ষদ 
ডাক্তার মোহম্মদ যোঁজাম্মল "৬ 
যৌপবী হাফেজউল্লা. 
নৈয্দ আবম লফতাহ সাহেব 
গোপালচজ ভট্টাচার্য্য 



২৩ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

যুক্ত পৃর্ণচন্দ্র নন্দী অমিদার 

রি 

অগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় 

রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার 

বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন 

প্রিক্ননাথ পাকড়াশী জমিদার 

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় 

মৌলবী কোরবানউল্ল 

বতীন্ত্রমোহুন রায় চৌধুরী জমিদার 

নৃপেন্জনারায়ণ কদ্র জমিদার 

অন্নদাগ্রসাদ সেন জমিদার 

গোপীনাথ ঘোষ 

শরচ্চন্দ্র বন্থ 
জাণেন্্রনাথ পু এম,এ, আই,পি,এস্ 

নিদ্ধেশ্বর সাহ। নুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট 

বি, জি, টেক্নিক্যাল স্কুল 

বিশ্বস্তর নাগ ষ্টেশন-মাইার 

বতীব্তরনাথ চক্রধর্ভী বি, এ, 

গোপালচন্ত্র ঘোষ (বি, এ, হেডমাষ্ার 
তাঁজহাট স্কুল 

গোপালচন্ত্র দাস ম্যানেজার ভগীষ্টেট, 

সাধারণ সদস্য 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শিরোমণি 

€( মফঃম্বল) 

রোহিণীকান্ত মেত্রের 

কিশোরীমোহন হালদার 

মোহাস্ত মহারাজ স্থমেরুগিরি গোস্বামী 

জমিদার 

ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার 

_ মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী 

লোকনাথ দত্ত স্ুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট 

 ভিমলা-রাজ 

বৈকুণ্েম্বর ভট্টাচার্য্য 

রজনীকাস্ত ভট্টাচার্ধ্য পেস্কার 

গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত 

কুমার যামিনীবল্পভ সেন বাছাছুর 

অক্ষয়কুমার পাল 

রঘুনাথ দাস ভ্ধ, বি, ভি, সি, 

ললিতকুমার নিয়োগী এম, এ, 

মদনগোপাল নিয়োগী 

রজনীকাস্ত মৈত্র 

মাহমুদআলি চৌধুরী 

নরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার . 

খিলচন্দ্র দাস গুপ্ত ১০) 283136 501£020. 7986 1018011£90), 1১9108107, 

তুলচন্্র ুপ এম, এ+ বি, এল । 66 14970500709 1১০০৫, [91107901091 

05510, 

+ অতুলচন্্র দত, এম, এ, বি,এল। 1)) 71881501969 0০1160$01 [৭ ০081)8]1, 

এটা (/ণচজ দান পেস্কার | -.গোপালখুর, ভাষপুর, বজপুর । 
5৫ জুনাখবন্ধু চৌধুরী, জমিদার । কামারপুকুর ) সৈয়দপুর, রঙ্গপুর। 
এ অনাদিককফ চঙট্োপাধ্যায়। 8 990662,8 [30দ, 08100088, 

» অঅবনীচঙ্্ চট্োপাধ্যার বি, এ, ভে পুটী ম্যাজিষ্রেট, বশোহ্র । 



দশম সাম্গৎসরিক কাধ্য-বি বরণ ২১ 

জবুক্ধ) অমীজ্নারারণ, কোচবিহার । 

অসুল্যদেব পাঠক বি, এল দিনাজপুর । 

+// আইনউদ্দিন আহম্মদ, 360:9/81/) 11001215501 451)] 00008 70545০8২ * 

19181771970, 0051080901)8, চাটি 

৮্গআক্বর হোসেন চৌধুরী, নোহাঁলী, পো তুষভাগ্ডার রঙ্গপুর ৷ 
এ মহামহোপাধ্যার আগ্তলাথ হায়ভূষণ, পোষ্ট গৌরীপুর, আপাম। 
রি পক্ানন্দচজ্ সেন, গোয়ালপাড়1, আলাম । 

[ল চৌধুরী জমিদার, রায়কালী, বগুড়া । 

চীধুরী আমানত উল্লাযা আহা, জমিদার, পোষ্ট বড়মরিচ1 কুচবিহার। 
“মৌলবী আমীরউদ্দিন আহাম্মদ» উকিল। মেক্লিগঞ্জ, কুচবিহার। 

মীলবী মহম্মদ আমীরউদ্দিন খ।। ফরিদাবাদ, পোষ্ট শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

"নি আজিজ চৌধুরী, জবিদার, মহীপুর। গজঘণ্টা, রঙগপুর। 
শুতোবষ গুহ বিএল্, বালুবাড়ী, দিনাপুর । রা 

* অনারেবল জষ্টিস, আঙ্জতোষ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল 014 73211857)], 0810068%, 

* অনরেবল জষ্টিস, সার আগুতোধ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী শান্ত্র-বাচস্পতি এম, এ 

ডি, এল; ডি, এস সি, সি, এস, আই, কে, টি; এফ, আর, এ এম্, এফ. আর, 
এস, ই) এফ, এ, এস, বি? 77 10038 1০9 1319/8017)07 081098৪, 

ইয়ানত উল্লা! সরকার, পোঃ কিস্মত ফতেমামুদ ) রঙ্গপুর | 
৫ পালচৌধুরী মুজাটা, পোষ্ট গুণের বাড়ী, ময়মনসিংহ । 

উদ্য়কাস্ত ভ্টাচার্ধয, মস্থনা বড়তরফ, পো প্ীরগাছ1 রঙ্গপুর। 
উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমিদার সেরপুর, বগুড়া | 

রি ১/উমাকানত হাস বি,এল্, সৈদপুর, রঙ্গপুর। 

1মাখ্যাপ্রসাঙগ মন্ভুমদার, নায়েব, উলিপুর, রঞ্জপুর। 

মাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গির1, আসাম । 

৮/কামিনীমোহন বাগছী, জমিদার, পোঃ বড়িয়া, র।জসাহী। 
* কালিদাস চক্রবর্থা, সাবরেজি্রীর, বরিশাল । 

» কালিদাস ক্সায়, কবিশেখর, বি, এ; আসিষ্টাপ্ট হেড. মাষ্টার, উলিপুর এইচ, ই স্কুল। 
» কালীকান্ত বিখাস সবইন্স্পেতর অব. পুলিশ জলচাঁকা, রঙ্গপুর । 

চ্লালীকুমাঁর ভউীচার্ধয ম্যানেজার সুত্তফী ছ্েট কোচবিহার । ্ 

» কালীক্কক গোব্যামী বিভারত্ব এম, এ, বি, এল্, ২*নং মির জাতার দেন ঢাক1। 
পঙ্গ ঘোষ ছোটকুঠী, পূর্ণিরা |. .. .... 

বুক কা! কান্ত সৈজের পাতালেশ্বর, বেণারস।. ৃ 



২২ রঙ্গপুর-লাহিত্য-পরিষদের 

» কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস, কমিশনার চট্টগ্রাম বিভাগ চট্টগ্রাম । 
রীবল্লভ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর | 

কশেরৌমোহন চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ ঘোড়ামার!, রাঁজসাহী । 
মুদনাথ চৌধুরী জমিদার, কুঠীবাড়ী. সেরপুর, বগুড়া । 

এ /কুমুদববিহারী রায় জমিদার” পোষ্ট পাঁচবিবি, গ্রাম দমদমা, বগুড়া । 
রঃ ০ক্কষকিশোর গোশ্বামী কলিগ্রাম, মাঁলদহ। 
» /ককষ্চকেশব গোশ্ামী কাব্যতীর্থ কলিগ্রাম, মালদহ । 

» /ক্কষচরণ সরকার জাঁমদার কলগ্রাম, মালদহ 

রি রে কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুর। মুক্তাগাছ।, ময়মনসিংহ । 
/ক্কষ্ণনাথ সেন জমিদার কালীতল।, দিনাজপুর । 

রর নার চৌধুরী জঙিদার ইংরেজবাজার, বালদহু। 

»ক্ষিতীশচন্্র ঠাকুর বরিয়া, বাজসাহী । 

» ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার এম, ডি, ৭*নং আমহাষ্ট” সর. কলিকাতা 

৮/ গঙাচরণ সেন গোয়ালপাড়া, আসাম । 

* কুমার গজেন্্রনারায়ণ বার-এ্যাট ংল কোচবিহার । 

» অনার়েবল মহারাজ শ্তার গিরিজানাথ রার়বাহাহর কে, সি, আই, ই 
ভক্তিতত্বমস্থার্ণব দিনাজপুর । 

৮ গিরীজ্মোহন রায়চৌধুরী জমিদার তুষভাগ্ডার, রজপুর | 

» /গোপালচন্্র কু সৈয়দপুর, রঙপুর । 
» /ভাক্তার গোপালচজ্জ গাঙ্গুলী দিনাজপুর । 

০গোপালচন্্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
রি /গোপালচজ দাস ডাক্তার বদরগঞ্জ, রজপুর ৷ 

» গোপাললাল ভাছুড়ী সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন, পোই পাকুড়িয়া, রাজসাহী 
»/ গোপীনাথ কবিরাজ, দেবনাথপুর, বেণারস। 

» গোঁবিন্মকেলি মুন্সী জমিদার, নলডাঙ্গা, র্পুর। 

» /গোলোকেম্বর অধিকারী, সেরপুর, বগুড়া । 
» “মার চজ্কিশোর রার, বন্ধনকুঠী ) পোষ্ট গোবিল্বগঞ্জ, রজপুর। 

জ্রনাথ চৌধুরী হর্মা গঞ্জ, পুর্ণিয়! | 
»/েজগচ্চজ্র সরকার, হিপ, পুর্ণনগর পো, রঙগপুর । 
্ ০ জগবিজ দেব রায়কত, জলপাইগুড়ী। 

৮/ জগদীশচজ্ মুত্তকী জমিদার পোষ্ট গোবরাছড়া, কোচবিহার । 
জিকা গুপ্ত বি, এল্, চাঁপাই, মালদহ। 



দশম সাম্বুসরিক কার্য্য-বিবরণ | ২৩ 

শ্রীযুক্ত চারকচন্দ্র মৈত্রের় পোষ্ট বরিয়্াপাকুড়িয়!, ইটালী, রাজসাহী। 

₹//তারানুন্দর রায় বি, এল, গাইবান্ধা, রঙগপুর। 
» তিলকচন্ত্র ওসোয়াল হাজারী, হামগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

» ডি, ব্রেইনার্ড প্পুনার স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব. ইত্ডিয়া বাকীপুর। 

দীননাথ সরকার মোলানখুড়ি, পোষ্ট কারাবাড়ী, রপুর। 

“ ছুর্গীকমল সেন সবরেজিষ্টার, কালীতলা, দিনাজপুর । 
এ ছুর্গীচরণ সেনগুগ্ড সবইনস্পেক্টর অব পুলিশ, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

মার দেবেন্দ্রনারায়ণ কোঙর পা, রজপুর। 

* দেবেন্্রনাথ ভট্চারধ্য ) বোদা, জলপাইগুড়ী। 
ছারকানাথ রায় বি, এল জমিদার পীরগঞ্জ. রঙ্গপুর। 

রি দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ, বি; এল্ দেওয়ান গৌরীপুর-রাজ, গৌরীপুর, আসাম। 

ধরষীধর অধিকারী ভোটমারী রঙ্গপুর। 

* লগেকন্জপ্রসা্ধ রায় বি, এল্ কোচবিহার । 

» নবনুন্দর সিংহ সরকার, বালাকুড়া ; পোষ্ট ভেটাগুড়ী, কোচবিহার । 

*/ নবীনচন্্র সরকার পণ্ডিত কালীগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর | 
, নলিনচন্ত্র চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল্ বগুড়া । 

» নলিনীকান্ত অধিকারী বি, এল্ বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

এ নর্ঘ্দাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ দিনাজপুর। 

৫৫ নরেন্দ্র লাহিড়ী জমিদার থানসিংপুর, গাইবান্ধা, রগপুর। 
»/ নৃত্যজাল সরকার, ডলু, কাছাড়। 

»নৃপেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কীর্তিধাম, ভাগলপুর? 

এ পরেশচঞ্্র চক্রবর্তী বি, এ. হাডিং হোষ্টেল কলিকাত1। 
//পূর্চজ রাম্ম চৌধুরী জমিদার কুণ্তী, গোপালপুর, শ্তাদপুর পোষ্ট, রজপুর | 

প্রতাপচন্ত্র কু সৈদপুর, রঙ্গপুর। 
(/পসচ ঘোষাল দাদরা, বগুড়।। 

প্রতাতকুমার মুখোপাধ্যায় বারস্ম্যাট-ল, গর | 

+৮/অনারেবল রাজ! প্রভাতচন্্র বড়, বাহাছুর গৌরীপুর, আসাম । 
এ প্রভাসচন্জ্র সেন বি, এল্ বগুড়া । 

রি রি খান শামগঞ্জ, পোষ্ট কুয়।পুর মেদিনীপুর । 
খনাথ চট্োপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ নায়েব, জাহেলকার, নীনহাটা, কোচবিহার । 

খনাথ মুন্সী জঙিঙ্গার পোষ্ট সেরগুর, বগুড়1। 

রর 5 অঙিস্ স্ার্ প্রমদাতরণ বন্্যোপাধ্যার় এলাহাবাহ। 



২৪. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 
শীযুক্ত রা চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বকসী জমিদার কোচবিহার । 

/ গ্রসন্নকুমার দাদ তুষভাগার, রজপুর। 

সি বিদ্ভারত্ব বি, এ, কোটসবইনম্পেক্টার অব. পুলিশ জলপাইগুড়ী। 

প্রিকনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ 01০ ডাক্তার গঙ্গানাথ মিত্র বন্ধমান। 

”” ॥ শ্রিয়নাথ ভৌমিক আইসচাল কাছারী সৈয়দপুর, রঙ্গপুর । 

প্রিয়নাথ রক্ষিত ঘাটনগর, দিনাজপুর । 

প্রির়নাথ লাহিড়ী চাচল, মালদহ। 
প্রির়নাথ বিশ্বাস নীলফামারী রঙগপুর। 
বরদাকাস্ত রায় বিস্তারত্ব বি, এল্ দিনাজপুর । 

প্রেমচাদ ওসোয়াল হাজারী, শ্টামগঞ্জ, রঙজপুর। 

রর রদাকান্ত গান্গুলী বি, এল দিনাজপুর 

রদাকান্ত রায় চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ রঙ্গপুর । 
বরদাগোবিন্দ চাকী গাইবান্ধা রঙ্গপুর | 

চি .4বরদাগোবিন্ তালুকদার টৈজ্রকোল, পোষ্ট বাগছুয়ায় রজপুর। 
রড চট্টোপাধ্যায় হেডপপ্ডিত দমদম এম, ই, স্কুল, পোষ্ট প্চবিবি, বগুড়া। 

বসস্তকূমার লাহিড়ী বেলপুকুর, পোষ শ্তামগঞ্জ, রজপুর । | 

বনোদ্বিছারী দাস গাইবান্ধা, রঙ্গপুর | 

বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার মালোপাড়া, রাজসাহী। 
/ কাব্যরত্ব-বিস্তানিধি রায়কালী বগুড়!। 

বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ মালদহ। 
,,//বিমলাচরণ সেন গুণ লাইব্রেরীয়ান ভিক্টোরিয়া কলেজ কোচবিহার 

*/ বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার করিমগঞ্জ, রীহুট। 
“বিষ প্রসাদ শর্শ। দলইপাণ্ডা কামাধ্যা, গৌহাটী আসাম । 
» ম্গেনীমাধব দাস গাইবান্ধা! রঙগপুর | 

বীরেশ্বর সেন গোরাড়ী কষ্খনপর নদীয়া । 

রি বেণীমাধৰ সুখোপাধ্যায় জমিদার ভূতছাড়া, রজপুর। 

বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাছর বি, এল্ জমিদার সৈদাবাদ, সুরশিদা বাম 

রায় ম্যানেজার কাঞ্চন কাছারী, পত্বীতলা, দিনাজপুর । 

সর দাস মোক্তার গাইবান্ধা! রজপুর। 
» ০চবানম্থ সরকার ফালিমারী গোবড়াছড়া, কোচবিহার । 

৮৮ স্কুবনেশ্বর ভষ্টাচার্ধ্য উকীল গাইবান্ধা! রঙ্গপুর । | 
* ভূপেজনাখ বাগছী, এলাহাবাদ । 



দশম সান্ঘঘসরিক কার্ধয-বিবরণ ২৫ 

শ্রীযুক্ত ভৈরবচ স্তর অধিকারী ভোটমারী রঞজপুর। 

» / মনীন্রচ্্ রায় চৌধুরী জমিদার সমভঃপু ফরিণী, শ্তামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর। 
». রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্সী জমিদার কোচবিহার 

৮ মন্মথনাথ মজুমদার সেক্রেটারী সারদাচরণ ফ্রি পাবলিক্ লাইব্রেরী হরিপুর, পাবনা । 

» /মহেত্দ্রনাথ অধিকারী কাননগো, দীনহাটা কোচবিহার | 

« মহেন্্রনাথ ঘোষ ব্লক সিগ্ন্তাল ইনস্পেক্টার সৈয়দপুর রঙ্গপুর। 

». মহে্্নারায়ণ মোহাস্ত ভোটমারী, রজপুর। 

» মনরেবল রাজা মহেনরঞ্ রায়চৌধুরী কাকিনা, রঙ্গপুর। 

» সশরতউল্লা সরকার ডোমার, রঙ্গপুর। 
» মাধবচন্ত্র শিকদার বি, এল্ দিনাজপুর । 

মৃত্যুগ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার সদ্যংপুফরিণী, পোষ্ট শ্তামপুর, রঙ্গপুর। 

» পন মোজাঃফরহোসেন চৌধুরী পালিচড়া, পোষ্ট শ্টামপুর রঙ্গপুর। 

» 2ষতীক্কুমার রায় চৌধুরী ফতেপুর ইটাকুমারী পে'্ট কালীগঞ্জ রঙ্গপুর। 

» রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম, এ, বি, এল বরাহনগর ২৪ পরগণ!। 
৮ )যতীন্রমোহন সেন বি, এল্ দিনাজপুর. 

»" তীন্দ্রন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় হ্ামপুর রঙ্গপুর । 

ট্রি রায় বি, এল্ বালুয়ঘাট (িনাজপুর। 
০. অধ্যাপক যছুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর এস মোরাদপুর, পাটনা। 

» /যাদবচন্ত্র দাস তুষভাগার রঙ্গ পুর। 

/ যো গীন্রচন্ত্র চক্রবর্তী এম. এ, বি, এল্ দিনাজপুর । 

এ অধ্যাপক যোগীন্্নাথ সমঙ্গার বি, এ, মোরাদপুর পাটন|। 

». যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ দিনাজপুর । 

4. )যোগেক্জনারারণ রায় চৌধুরী হরিপুর, জীবনপুর দিনাজপুর | 
». যোগেন্্রচন্ত্র চৌধুরী এল্ এম্ এস্ বগুড়া 
» “ঘাগেশচজ্র রায় চৌধুরী জঙদিদার ঘড়িয়ালডাঙগা। রঙ্গপুর। 
» অধ্যাপক যোগেশচন্জ রায় বিভাদিধি এম, ও, রায় সাহেব কটক। 

, রজনীকান্ত চক্রবর্তী উকীল দীনহাটা কোচবিহার । 

৮৫দনীকাত নিয় সুন্ে্ী-আদালত নীলফামারী রঙগুর। 
» রজনীকান্ত মৈত্রের দিনাজপুর । 

*৮রজনীকা্ সরকার পোষ্ট রামবাড়ী, মালফী, রাজসাহী। 
* রুণজিৎচন্ত্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্ পাবনা । প্র 

ডাকার হার শীযুজ রবীর্রনাথ ঠাঁকৃর কবিগআাট, 6 শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীর | 



২৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

প্রযুক্ত, রমণীমোহন চৌধুরী জমিদার মুজাপুর, পোষ্ট দেউলপাড়! বগুড়।। 

রাখালচন্জ্র চৌধুরী ধরাইল, রাঁজসাহী। 

রাজেন্্রমোহন রায়, রায়কালী বগুড়া । 

টাধাবিনোদ চৌধুরী খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রপুর । 

» রাধাকান্ত সরকার জয়পুরহাট বগুড়া। 

রামকুমার দাস ইটাসুমারী, পো কালীগঞ্জ রজপুর। 

রামচন্দ্র সেন বি এল, দিনাজপুর । | 
” রামপদ ঘটক গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। ্ 

রামেক্ত্রন্থন্দর জবেদী এম, এ, পি, আর এস্ ৮ পটলডাঙাই্ীট ঈলিরাড। | 
রর দিলা রায় কবিভূষণ গোপালরায়, পোষ্ট কাকিনা, রঞ্জপুর | 

কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, দয়ারামপুর, রাজসাহী । 

শরচ্চন্দ্র দাস মকদমপুর, মালদছ। 

রচ্চজ্জ্ রায় চৌধুরী জমিদার ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর। 

»এ শরদিন্দুনারায়ণ রায়'সাহেব এম, এ, প্রাজ্ঞ দিনাজপুর 

(শর সিংহ রায় জমিদার পীরগঞ্জ, রাপুর, বজপুর । 

রি /শাহ অজিদলহক কাদেরী, বাপাবাসুনিয়], পোষ্ট ভুলসীঘাট, রঙ্গপুর। 

শশাকশোর চঙ্গদার বি, এল্ পো নওরগ। রাজণাহী। 

শশিতুষণ ঠাকুর বরিয়া, রাজসাহী। 
শশিমোহন ঠাকুর বরিষা, রাজসাহী। 

»/শশিশেখর মৈত্রেয়, পোষ্ট তালন্ব, রাজসাহী। 

রি ডর গজোপাধ্যায় এম, এ, ঠাকুরগ1, দিনাজপুর । 

শেখ শাহ আবহুল্প! বোনারপাড়া, রজপুর। 

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র পোই আশ্দুল, হাওড়া । 

রাম টৈজ্রেয় বলিহার-রাজকাছারী পো মহাদেবপুর রাজসালী | 

» সতীশচন্দ্র গোশ্বামী মোক্তার নওগঁ! রাজসাহী। | 
সতীশচন্ নিয়োগী আদমদীঘি, বগুড়া । 

* সতীশচন্তর রায় বি, এল্ দিনাজপুর । | 

“সতীশচজ্ বড়া জমিদার ঘড়িয়ালডাঙ্গা, পোষ্ট আসমনী, গোয়ালপাড়া আসাম । 

সতীশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য উকীল, নীলফামারী রঙগপুর। 
| ৮ সত্যতূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১নং কালীনাথ রন্ত্ুর লেন শিমল1, কলিকাত1। 

রে চক্রবনত্তী কাকিন।, বছলম্কর, রঙ্্পুর। . 

পণ্ডিত সারদা কাব্যতীর্থ কবিভূষণ দিনাজপুর রান্দবাড়ী খা, 'দিমাজপুনধ। .. 
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শ্রীযুক্ত জষ্টিস সাঁরদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল্ পাপিসেহাল।, হুগলী । 
» সারদানাথ থান্ বি, এল্ বগুড়। | 

০০ সারদা প্রসাদ লাহিড়ী পোষ্ট হুনখা ওয়া, ভালা! ভিতরবন্ধ রঙ্গপুর। 

»/সার়দাষোহন রায় জমিদার পোষ্ট হরিদেবপুর, ৷ 

*০সীতানাথ অধিকারী এম, এ, বি, এল্ পাবনা । 

» স্থরেক্জচন্্র রায় চৌধুরী জমিদার সদাঃপুষ্করিণী শ্যামপুর, রঙ্গপ্র | 

₹ পক্ররেনচজ্জ লাহিড়ী জমিদার পোষ্ট নলডাঙ্গা, | ট্রী। 
» রে ভ্্রনাথ গাঙ্গুলী জমিদার সবরেজিইটার ডোমার, এী। 

*৫ স্ুরেজ্জনাথ বকৃমী জমিদার ইনাতপর বড়তরফ পোষ্ট মহাদেবপুর, রাগসাহী। 
»০ম্থরেশচজ্জ সরকার জমিদার ৪১নং পদ্পপ্কুররোড, কলিকাতা । 

» নুর্য্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মবরেজিষ্ঠার দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী। 

* হরিদাস পালিত কলিগ্রাম মালদহ । 

হরিপ্রসাদ অধিকারী হরিদেবপর, রঙ্গপ্র | 

হরেজককষ রার এম, এ, বি, এল্ নায়েব বাহারবনা, আপপর রঙ্গপ্র | 

» ক্রেন্ত্রচন্্র কাব্যতীর্থ বিভ্ভাবিনোদ কলসকাঠি, বরিশাল । 
৮ হরেক্্রচন্জ লাহিড়ী জমিদার নীলফামারী রঙ্গপর । 

* হরেজ্নারায়ণ সরকার কফাকিন। গ্ী। 

 হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ এটর্পা ১৩৯নং কর্ণওয়ালিল ্বীট.। 

হেমচন্দ্র রাঃ চৌধুরী জমিদার ববনপর, গেবিন্নগঞ্জ র্পর | 

চিনি উদ্দীন আহাম্মদ সৈরদপ্র, রঙ্গপ্র | 

চা 

২২২২ 
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দশম স।ম্বংসরিক কার্যয-বিবরণ 

অম--. 

টাদ। আদার 

ভি, পি, মিশন 

চঙ্ডিকা-বিজয়ের যুল্য 

পত্রিকার মুল্য 

সঙ্গীত-পুম্পাঞ্জলি 

গৌড়ের ইতিহাস 

সেরপুরের ইতিহাস 

অ।হ্কাচার-প্রকাশ-ব্যয় আদার 

মতানারার়ণ 

পাবনা কার্য্য-বিবরণ 

খাঁতার যুল্য আদায় 
ব্লক-প্রস্তত-ব্যয় 

ছাত্র সদস্যের পুরস্কার আদার 

গচ্ছিত টাকার স্থদ 

'প্রককালীন দান 

গত বর্ষের তহবিল 

বয় 

৬১১] 

৭1/5 

7% 

৩০৬ 

১৩৬ 

২৪৩ 

7 

১২৪৪৪ 

৩০২. 

২০২. 

৭৩২. 

৯১1৬/৩ 
জেতে 

১১৯৭1৬/৩ 

8৫৭৮৩ 
বারও লক তা 

৫৭৩৮1৬/৩ 

২৫৬১৩ 
(রাড খে 

৩২৯০৭1৪/ 

খরচ--- 

রামারণ-গ্রকাশ-ব্যর 

পাত্রকা-প্রকাশ-ব্যয় 

কপূরন্তব-প্রকাশ-ব্যয় 

সত্যনারায়ণ প্রকাশ 

আক্িকাচার-তত্বাৰশি 

নাকো প্রকাশ 

রঙ্গপুর ইতিহাস 

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস 

দিনাজপুর কাঃ বিঃ 

নিমাই-চরিত্র 

পাবনা! কাঃ বিঃ 

ডাক-ব্যয় 

বিশেষ তহবিলের ব্যয় 
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্রঙ্গপ্নুল্র-স্পন্বিম্ব্-জীল্ান্বভশী £ 
১। চণ্ডিকাবিজয় | ( মহাকাব্য ) 

রঙ্গপুরের কবি ত্বিজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষযয়ক আদি গ্রস্থ । 
[ডম1ং ৮ পেজী আকারের প্রায় ৫** পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ এই হবৃহত উপাদের সটাক গ্রশ্থের অর্ধমূল্য-_কাগঞজের 

অলাট ॥* আনা, উৎকৃষ্ট বাধাই করা ॥* আনা। বীহাদের আবশ্য্ হইবে পত্র লিখিলে ভিঃ পিং ডাকে 
'প্ররিত হইল্বা থাকে। 

২। আহিছিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট | 
কোচবিহীরাধিপতির ভূততপূর্র্ধ রাঁজমস্ত্রী শ্বর্গায় শিবপসাদ বক্লী মহাশয়ের সম্কলিত “আজ্িকাচারতত্বাধ শিষ্ট” 
নামক একখানি অঠিনব স্মতিগ্রস্ত তৎপৌজ ইধুক্ত প্রসদারগ্রন বকৃসী মহাশয়ের সম্পূণ সাহায্যে পতিত গ্রীধুক্ধ 
কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ব এম, এ মহাশয়ের সম্পার্দকতায় এই সম্ভ। হইতে পুনসুণাদ্রত হইয়াছে । সন্ত 
ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ॥* আনা মাও । 

৩। গৌড়ের ইতিহাস।. প্রথম খণ্ড । (হিন্দুরাজস্ব) 
মালদহের স্থযোগা পঞ্জিত শ্রীধুক্ত রজনীকান্ত চক্রবন্বা মহাশ/য়র সঙ্কলিত, এই ইতিহ।সপ্রস্থ সভার 

্রস্থাবলীভুক্ত হইয়া! মুিত হঠয়াছে। মুলা কাঁগজের মলাট ৪* এবং সুন্দর বাধাই কর! ১ টাক!। 

৪ । রঙ্গপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ ( ন্্রস্থ) 
রঙগপুর ডিছ্রীক্ট শোর্ডের সাঙ্কাযো এত গ্রন্থ সন্ভ। হইতে সন্কজিত হইয়া প্রকাশিত ও সঙ্াগপণেকর মধ্যে 

বিনামুল্যে বিভাওত হইবে । ১৯১*-১১৭: আকা এই গ্রন্থের মুদ্রণবার মধ্যে প্রার্ুক বোর্ড *৫** পাঁচশত 
টাক! সাহায্য করিক়্াছেল। এত গ্রন্থে রুঙ্গপুরের যাষঠীষ পুরচত্ব ও কৃষিবাশিজ্যাদির ঘিবরণ চিআাদি স্থ 

প্রক।শিত হইবে । 

৫1 বৰগুড়া_-সেরপুরের ইতিহাম । 
বলের ন্ুলেখক প্রীধুক্ত হরগোপাল দাস কু মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত মুল্য /* সাট আন। মাজ। 

৬। সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি 
বগুড়ার ভক্তকনি সাঁধকাগ্রগণ্য শ্ব্ণায় গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অপ্রকাশিত সাধনসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত 

হইপ| ভাহার ভুঃস্থ পরিবারদর্গের সাহাব্যার্থ স” কর্তৃক প্রক!শিত হইয়াছে । এই তক্তকবি ও তাহার 

সঙ্গীতের পররচন় বঙ্গবাপীমাজ্েরই অবিদ্িত নাই । আশা করি, কবিবরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্খ ও ডাহা 

পরিবারবর্গের সাহাধ্যকল্পে প্রত্যেকেই নগদমূল্য ৪* পান! মাত্র দিয়া এই গ্রস্থ-খানি ক্রয় করিবেন । 

৭1 বগুড়ার ইাতহাপ। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ) 
ছীধুক্ত প্রগাসচন্ত্র সেন বিঃ এল মহাশরের রচিত, এই গ্রন্থে সমগ্র বণুড়ার০৯০স্স্টি বিবরণ প্রস্থকার কর্তৃক 

বিশ্বৃতভাবে সঙ্চলিত হইনাছে মুল। ৮৭ ও ১*, ধ্ই পভর সভ্যগণেঃ প্ গড 1৮ আনা মাত। 

৮ | পালিপ্রকাশ--উ্ীবিধুশেখর ভট্টাচাধ্য শাস্ত্রী প্রণীত । 
মূল্য ২৮*, বাধান ৩২ টাকা; প্রবেশক, পাল পাঠাবলী ও শব্দকোষ সহ, পালিশিক্ষার উপবেপী উৎস্কষ্ট ও 

নুবৃহৎ প্রস্থ প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ । ৃ 

| ৯1 অস্তুতাচাধ্যের রামায়ণ ( আদিকাণগড) ্ 
.. উত্তরব্জের এই নবৃহৎ রাদারণ দীঘ।প(য়ার হযোগ্য সাহিত্যসেবী রানকুমার বুক শ্রৎকুমার যার 
এম, এ মহোদয়ের অর্থানুকুল্যে ও গোড়কতিহাস-প্রপেত। জীবুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী হাশরের 
সম্পাহক তার বিশ্বকোবিষন্তে মুদ্রিত হইয়াছে । কেছল আদিকাগুই রয়েল আটপেজী আকাকে ও৪ কণার 

মানত হুইক্াছে। সভ্যগণ বিনাবুলো পাইবেন) সঙ্জোতর বাকির পক্ষে অ্গিকাঁণের মূল্য ১. টাক। মাঙধ। 



€8) 

১০1 গতানাবায়ণের পাঁচালী। 
কবিসজাটু মহামক্কোপাঁধার পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত য'দবেশ্বর তর্ক মহাশর কর্তৃক সংশোধিত 

ও শ্রীযু্দ গ্রভানচন্ত্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত-_ | 

সবল উন ১৬ পেজী আক্ষারে এরিক কাগজে ৭২ পৃগাও মুত) ইহাতে প্রকাশকের লিখিত বিস্তৃত ভৃষিক। 
বঙ্গজায়ায় রচিত পাঁচালী, রেখাখতীস নংস্কতকপ।, পুর্গাশিধ ও যোড়পোপচার মন্ত্রগুলি আডে | মূল্য %* আনা, 

মা) এই পৃশ্মকের মুক্রণ-ব্যয় রঙ্গপুর ধাপ-মহিলা-সঘিতির সল্পারিক! ছীযুকা হেসদাজুন্দরী দেবী মহাশক| 

ঠাঁহার খ্বগুর স্বীয় কানাগা।চরণ মুণোঁপাধার কাব্যক্চেকবিদ মন শয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রদান করিয়াছেন | পুস্তকের 

প্রথমে কাব/কোবিদ মহাশয়ের একপানি প্রতিফৃতিও খাঁছে । 

শীমরেন্্চন্্র রাঁয়চীধুরী--সম্পাদক 
প্রত্যেক প্রচ্ছের ডাকমওুল পৃথক বেযম। মাহিতা-পরিষৎ-কাধ্যালদ, রলপুর | 

্রীগেন্সনাথ বত পরস্বিামহা পর প্রণীগ্ 
বাঙ্গের জীতীয় ইতিহাস 

১ম অংশ ] ব্রাঙ্গণ-কাঁগ [বয় সংঙ্করণ 

আগিশুর়ের সময় হইতে বর্নান কাস প্ধাঞ বন্ষণ-সমাঁজের বি্হ ইতিজ!সাং এই সংন্থরণে আনেক নূতন 

এত্তিহাসিক তশব ও বংশাবলী মুদ্রিত হইধ(জেে এংং আনেক শপ্রীতিকর বিষয় গরিত্ান্ত হইয়াছে! একফপ পদ্থ 
বাজালায় আর নাউ । যুল্য ২২ ছুই টাক।। শ্রাপিঙ্থান-ধশ্বকোধ-কবধ্যালয়। ৯ বিশ্বকোধ লেন, বাগকজার, 

কনিকাড। | 

54 প্রাপ্য গৌড় বিবরণ 

গ্র্থের গথম ভগ ঠাথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 
| গ্রসিদ্ধ এতিহ(সিক ও পুখাতন্ববিহ হীজক্ষয়কযাত মৈযেরজ লিখিত উপক্রমণিকা সংযুক্ত ] 

গৌড়রাজমুনা ও গোড়লেখমাল। 
প্রকাশিত হইল। বাজালীর কীঠি, বাঙ্গান। দশের অঙ্কাতপূন্স কীহ্থি আবিষ্কৃত হইল। 

জীরমাগ্রসাদ ১লা বি, এ. ও শ্রীঅক্ষর়কুমার মৈত্েষ পঞ্চানন বি, এল প্রণীত 
মূল্য -২ ও ৩২ টাঞ্চা মাত্র । 

উদ্জকদাস চটটোপাধ্যা্- ২৯১ নং কর্ম উধালিল দ্রীটটকলিকাতা। 

ক. ও. হিন্দু-পত্রিক! রে 
* বায় শীযুক্ত যছনাধ ীুর্মদার বাহাছুর এম্, এ, বি, এল বেদাস্ত-বাচস্পতি কর্তৃক তে 

এবং যশোহ র হইতে প্রকাশিত । ৯ 
ঠা অগ্রিম বাধিক মুল্য ডাক-বার সমেত ছুই টাকা। | 

রর হিন্দুর গৌরবস্থৃল বেদ, উপনিষৎ। গৃহাকথপ্র, ধর্মসত, স্বৃতিসংহিতা, তন্ত্র পুরাণ, জ্যোতিষ 
চি প্রভৃতি শাস্ত্র বিশদবিবৃতি ও তাৎপর্যা-প্রচারকল্পে একমাজ এই পজিকাই জীব 
“উত্মগীকত। হিন্দুসমাজের হিতকর সমাজনীতি, ধম্মনীতি, গত হা না 
নিপনকাবে কেবল এই পত্রিকাতেই সমালোচিত হয় । 5 

প্রাধিস্তান--ম্যানেজার হিন্দ-পন্রিকা, যশোহযর 



৬ 

দিতীয় দশম্ ভার 
। 

গ্্ীভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাবা- পিউ রর রে 
সপ ক 

রঙ্গপুর 

( রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষত"কাধ্যালয় হইতে শ্রীদেবেন্দনাথ রায় 

কাব্যতীর্ঘ-কবিরঞ্জন সহকারীসম্পাদক কর্তৃক গ্রকাশিত ) 

কটি ২০১০ পপ শা পাপ পাশ পিস্পিপাশ পরী পাসশাশত আত এপি পপ পিশিস্পী পাদ 

( গ্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ নী দায়ী) 

ন্ুচী 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠ! 

১। পল্াপুবাণ ও তাহার লেখকগণ ৮সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী 

২। ধর্পালের তাঅশাসন উক্ত পঙিত পল্মনাথ বিষ্ঞাবিনোদ 

: তত্বসরস্বতী এম, এ ৭০ 

দশম সাক্ছংসবিক ও শির 
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ূ  কলিকাত। 

৯ বিশ্বকোব-লেন, বাগ্বাজার, 
-. বিশ্বকোষ প্রেস 
রাখাল দিজদারা সুদ্রিত।, 

১৩৭২ বজান, 

৪৫ .. 

ক হগকা।) ০ -[ডাকমাগুল 1%* আনা। 

পুর” পাহিতপিের সদভ্গণ, বিনা ও বিদা ডাকমাজলে 
,.... পরই পত্রিকা পাইবেন। 

 উকটীকোনত হজের ঠিকানা বর্ন ঘটলে অগৌখে জানাইঞে . 



বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার নিয়মাবলী 
১। উত্তরবঙ্গ ? আস|মের প্রত্বতত্ব, গ্রাদেশিক ভাষা তত্ব, কষি-শিল্প তত্ব, সন্ত্রাম্তবংশীয়গণের 

ইতিবৃত্ত, প্রাচীন ' একাশিত দুপ্্রাপা হস্তলিখিত পুথিগুণির দ্বার এবং কবিগণের বিবরণ" 
সংগ্রহ প্রাচীন কীন্তিরক্ষ। ও বিবিধ স্টপায়ে শাঙ্গল। ভাষা ও সাহিতোর অনুশীলন ও উন্নতি- 
সাঁধনার্থ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ। রঙ্গপুর-শ।খা গ্বাপি 5 হইয়াছে । 

২। যে সকল মহান ভব ব্যক্তি এট সন্গার স্থায়ী দনভাগারে এককাদীন পাঁচশত ব! তদুদ্ধ 
পরিমিত অর্থদান করিবেন সাহার! সভার আঞীপন সদস্ত ও পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবেন। 

৩। বাঙাল! সাহিত্যান্সরাগী শিক্ষিত ব্ক্তিমারেই এই সভার সাধারণ সদশ্ড নির্বাচিত 

হইতে পারেন । নির্বাচনের প্রণালী মুল সভার অনুরূপ ! যথারীতি নিব্শচনের পর সম্পাদক 
নির্ব্বাচিত বাক্তির নিকটে ততসংবাঁদসহ 'একখানি “সদস্তপ্দ-স্বীকীর পত্র” স্বাক্ষর জন্ট পাঠাইয়! 
দিবেন। নির্বাচনের তারিখ হইন্চে এক মাস মধো এ সদন্তপদ স্বীক।রপরের শুন্ত অংশগুলি 

পুর্ণ করিয়া ১২ টাক! প্রবেশিকা (ব্রঙ্গপুরবাদী দভয় সভার সদস্তের প্ক্ষে ) ঝ। চারি মাসের 

অগ্রিম চাদ! নাুনকলে ১২ টাক ( কেবণ শাখা-সভার সদন্তের পঙ্গে ) সম্পাদকের নিকটে 

পাঠাইলে তাহাকে সদশ্যশ্রেণীতুক্ত করা হইবে । 
৪ | মুল ও শাঁখা-পরিষদের ব্যয়-নিব্বাহার্প উভয় সভার সদশ্তকে মানিক অন্যন ॥* আন 

এবং শাখা-পরিষদেব বায়নির্বাহার্থ কেবল শাখা-সভার সদস্তকে মাদিক অন্যান ।* আন! চাদ! 
দিতে হয়। অপিক হইলে আপন্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে । উভয় সভার সদস্তগণ মুল ও 
শাখা উত্তয় সতাঁর ধাবতীয় অধিটীরপহ এাক্াশিঠ পর্রকাদি বিনামুল্যে প্রাপ্ত হইবেন। 
কেবল শাখাসভার সদশ্তগণ শাখা-মভার যাবতীয় গপিকারসহ পত্রিকার্দ বিনামুল্যে গ্রা্ু 
হইবেন। শাখ।-সভার সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ ও পর্সিকাদি পাঠের অধিকার উভয় প্রকারের 
সদস্যগণেরই থাঁকিবে। 

৫1 এতদ্বাতীত ধাহার। সাহিতাসেবায় ব্রশী থাকিয়া বিশষভ।বে শাখা-পরিষদের উপকার 
করিবেন, তাহার! টা্দ। দিতে অক্ষম হইলেও, এই সভার অধ্াপক ঝা সহায়ক সদন্তবূপে 
নির্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সদম্তকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোনও না কোনও 
কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নিব্বাচনের ধণ!শী মূল সভার অন্থরূপ। 

৬। সদরের সদহ্তগণের নিকট তাহা'দর ইচ্জাক্রমে মাস মাম বা বর্ষ-মধ্য ও শেষভাগে 
টাদার খাত পাঠাউয়। দেয় চাদর টাক! গৃগীত হয়। মফংস্বলের সদশ্/দিগের নিকট বর্ষ-মধা 
গ শেষভ(গে ভি, পি, যোগে পত্রিকা পাঠাই! টাণার টাক। লওয়। হয়। এইরূপে বৎসরের 
চাঁদ! বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া না দিলে কেহ পত্রিকাদি গ্রাপ্তির দাবী করিতে পারিবেন 

ন।। উভদ্ন সভার সন্তের দেয় অন্যুন ॥* টাদার অর্ধাংশ মুল সভা এবং অপরাদ্ধাংশ শাখা- 
সভ। শ্ব স্ব পত্রিকার্দি উক্ত গএাকারে ভি, পি, যোগে প্রেরণ পূর্বক গ্রহণ করিবেন। মুল সভা 
হইতে প্রকাশিত পত্রিক। ও গ্রস্থাদি মুল সভ1 এবং শাখাসভা হইতে প্রকাশিত পান্রকা ও 
গ্ন্থাদি শাখা-সভা! শ্ব শ্ব বায়ে বিতরগ করিবেন । 

৭। €কেবল রঙগপুরবাসীর একব্রে মূল ও শাখ! উভয় সভার সদশ্পদ গ্রহণের অধিকার 
আছে। যে সকল সদস্য ১৩২০ সালের পুর্বে উভয় সভার অধিকার পাইয়ছেন তাহার' 
রজপুরের অধিবাসী না হইলেও তাহাদের উভয় সভার অধিকারাদি অক্ষুপ্ণ থাকিবে । 

৮। রঙ্গপুর-শাখ।-পরিষদের অন্যান্ত যাবতীয় নিয়ম মূল সভার অনুরূপ । 

সভা-সম্পকীয় টাকা ও বিনিম্গপঞজরাদি নিয়োক্ত ঠিকানায় সম্ভ।র সম্পদকের নামে 
পাঠাইতে হইবে । 

রজপুর-সাহিত্তা-পন্জিষৎ-কাধ্যালয়, রঙ্গপুর। শসথরেঞ্্চন্দ্র রায়চৌধুরী,২-সম্পাদক। | 



পন্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ। 

নাগমাতা মনস। বাঁ পল্সা আমাদের দেবদেবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালিনী। 

বঙগদেশে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দুর উপরই ইহার 

অপ্রতিহৃত প্রভাব। একমাত্র হিন্দু নহে মুসলমানগণও অনেকস্থলে ইহার গ্রভাঁৰ মুক্ত নহে। 

বঙ্গদেশবাসিগণের সর্ধ প্রধান আপদ সর্গকূলের ইনিই একমাত্র অধিষ্াত্রীদেবী। -সর্পভীতির 

একমাত্র নিবারণকর্রী। সর্পসম্কুল বঙ্গদেশে এই জন্যই ইঞার প্রভাব এত প্রবল। ব্রহ্মবৈবর্তীয় 
মনসোপাখ্যানে মনস! স্ষটির প্রসঙ্গে দেখ! যাঁয়__পুরাকালে নাগভীত জনগণের হিতার্থে 

মহধি কশ্াপ ব্রহ্মার উপদেশে সর্বপ্রথম এই দেবীর স্যস্টি করিয়াছিলেন ।(১) নাগমাত। 

মনসা পৌরাণিক দেবতা । কিন্তু পৌরাণিকযুগের ঠিকৃকোন সময়ে ইনি দেবতা-শ্রেণিতৃক্ত 
হইয়াছিলেন, তাহা! এখনও সুষ্ঠ,বূপে নিণীত হয় নাই। বরিশাল-গৈলানিবাসী শ্রপ্যারীমোহন 
দাস মহাশয় স্ব-সম্পাদিত বিজয়গুপ্ডের পদ্বাপুরাণের ভৃমিকায় লিখিয়াছেন £--“পঞ্চমবেদ 

মংাঁভ।রতের আদিপর্কের অন্তর্গত আহ্তিকপর্ববে জরৎকারু-উপাধ্যানে ইহার বিষয় বিশেষ 

বণিত আছে। রথুনন্দনকৃত তিথিতত্বেও মনসাপুঞার বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ মাছে। শব- 

কল্পদ্রম তু ভীমথগ্ডের ৬০৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মনসার পুজা সামবেদোক্ত 10২) শন্দ- 

কল্পদ্রমধূত ষে প্রমাণের বলে দাসগুপ্ত মহাশয় মনস।-পূজ সানবেপোক্ত বলিয়া! মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়!ছেন উহ! এই £-- 
“পুজাবিধানং স্তোত্রর্ শ্রুণতাঁং মুনিপুঞ্গবঃ 

ধ্যানঞ্চ সামবেদো্তং দেবীপুজাবিধানকং। (৩) 

এই শ্লেকের পর শব্দকল্পদ্রমে মনস।র যে ধ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহ্বাতে বৈদিক 

ভাষার কোনই অস্তিত্ব নাই, উহ! সম্পূর্ণরূপে পৌরাণিক ষুগ প্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতভাবায় 

গ্রথিত। ধ্যানটি এই £-- 

*শ্থেত চম্পকবর্ণাভাং রত্ব-তূষণ-ভূবিতাং 

বক্রিগুদ্ধ! শুকাধানাং নাগধজ্ঞোপবীতিনীং 

মহাজ্ঞান যুতাখ্ব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীং। 

নিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিন্ধপ্রদাং তজে ।* 

এই ধ্যানের ভাব-ভাষ! ব1 বর্ণিতর্ধপের মধ এমন কিছুই প্রমাণ নাই যাহা! দ্বারা মনসা 

৫১) শব্দকজক্রমধৃত ব্রহ্ছবৈবর্তপুরাণ। 

(২) ধিজরগুপ্ত প্রণীত পল্মাপুরাণ ব! মনসামঙ্গল তৃতীয় গ6ার, তৃ মক জ্রইব্য। 

৫) ১৯৩০ সংবতে প্রকাশিত শব কজসক্রষের ৫ম কাণ্ড ৩২+৯.৩* পৃঠ1। 

৭ 



৪৬ _ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! 

দেবীকে বৈদিকযুগের দেবতা! বলিয়া শ্বীকার কর! যাইতে পারে। বরং এই ধ্যানের মধ্যে 
মনসাঁর ষে রূপ কল্পনা কর হুইয়াছে, যে বিশেষণাদির প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা 

ইহাকে মহাভারতীয় যুগের পরবর্তী সময়ের রচন! বলিয়াই মনে হয়। মহাভারতের আস্তিক- 

পর্ধে মনসা'র বিষয় অতিসংক্ষেপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ।(৪) উহাতে মনসার রূপগুণাদির 

পরিচয় বিশেষ কিছুই নাই। কেবল তিনি সর্পরাজ বান্থকীর ভগিনী--জ্রৎকারুমুনির পত্বী 

এবং আন্তিকমুনির মাতা এইমাজ্র জান! যাঁয়। আমর! যে 

"আব্তিকণ্ত মুনের্মাতা ভগিনী বান্থকেস্তথ। 

জরৎকাকুমুনেঃপদ্ধী মনসাদেবী নমোহস্ত তে।” 

মন্ত্রে মনসাদেবীর প্রণাম করিয়া গাকি। উছা মহাঁভারতীয় উপাখ্যানের সম্পূর্ণ অনুরূপ, 

মহাভারতে মনসার এতদতিরিক্ত আর কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। স্থস্মাণুসক্ম প্রমাণ- 
নিচয় বারা গ্রমাণ করিতে না পারিলেও মনসাপুজার বর্তমান প্রচপিত ধ্যান-প্রণামাদি 

এবং পৌরাণিক মন্সোপাধ্যানের পুর্ববাপর্ধয তৃলনা করিয়া! ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে যে, প্র সকল ঠিক এক সময়ে সঙ্কলিত বা রচিত নছে। মনসোপাখ্যানের পরিবর্তনের 

সঙ্গে সকল মন্ত্রাদিও ক্রনশঃ সঙ্কলিত ও প্রচাগ্িত হইয়াছে । মহাভারতের পর রচিত 

পদ্মাপুরাণে মনসার স্তোত্রমারই পাঁওয়। যায়__তাঁর পর রচিত ব্রচ্ছবৈবর্তপুরাপের সময় 

মনসোপাখান অনে কট! রূপান্তরিত ও পরিবদ্ধিত আকারে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মহাভারতের 

পল্াপুরাণে মনসার জন্মাদিসম্বদ্ধে কোন প্রসঙ্গই নাই। কিন্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গ্রকৃতিথণ্ডে 

দেখ যায় $-- 

(১) “মনস। মানসী কন্ত। রূপগুণবতী সতী 

কশ্ঠপনন্দিনী সাধবী বিষুণতক্কিপরায়ণ। |” 

(২) “বেদবীজাগুসারেখ চোপদেশেন ব্রহ্ধণ! 

মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদে বীস্তাং মনস1 সন্থাজে তঙঃ1” 

্্ষবৈবর্তপুরাণে মনসার নিম়লিখিত দ্বাদশ নাম দেখিতে পাওয়া যাম়। মহাভারতে ব 

পল্পা পুরাণে উহার অনেকটা! দেখা যায় না। 

“জরৎকারু গৎগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী 

বৈষ্ণবী নাঁগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা । 

(৪) সৌতি কহিলেন, ছে বেদবিশারদ পুর্বে সর্পমাত। সর্পগণকে এই অভিসম্প।ত করিয়াছিলেন, যে মহরাত 

জন্মেজয়ের বক্সে হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিযেন।” পন্নগরাজ বানুকী সেই শাপ শান্তির নিমিত্ত ব্রতপরার়” 

তপশ্বী জনংকারু খধিকে ভঙ্গিনী সম্প্রদীন করেন, জরৎকারুও বেদবিধানমতে তাহার প1ণিগ্রহণ ফরিলেন। 

“সর্পরাজ বাহৃকীর জরৎকারু নামে এক ভগিনী আছে, এ জরৎকারুর গর্ভে জরৎকরুর ওুরসে এই আন্তিক 

মুঝি উৎপল্ন হইয়া! নাগগণকে মাতৃশ্প হইতে মুক্ত করিবেন।” (জাদিপর্বব ৩৮ অধ্যার, বর্ধমান নদী 

অনুযাধিত সহাতারভ ৩৭ পৃ) 



সন ১৩২২, ২য় সংখা| ) পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ ৪৭ 

জরৎকাকুপ্রিয়াস্তীক মাতা বিষহরীতি চ 

মহাজ্ঞানযুত1 চৈব সাদেবী বিশ্বপুজিতা । 
স্বাদশৈঠানি নামানি_€ শব্দ কল্পক্রমধূত ব্র্মবৈবর্তপুরাণ ) 

্র্ধবৈনর্তপুরাণীয় এই দ্বাদশ নামের সহত পূর্ববোল্লিখিত ধ্যানের তুলনা করিলে ইহাদের 

পরম্পর সা্ৃশ্ত আত সহজেই বুঝিতে পাতা যায় এবং ইহাদের সমকালীনহ] স্বীকার করতেও 

বিশেষ কষ্টকল্পনাও অবলম্বন করিতে হয় না। দেবদেবী -পুঞ্জাপদ্ধতিতে মনসার নিক্নলিখিত 
ধ্যানটি দেখিতে পাওয়। যায়, উহ! অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের কল্পনা । যখন এই ধ্যানের 

সঙ্কলন ঘটিয়াছিল, তখন অনন্ত, বাস্থকা প্রভৃতি(₹) অষ্টনাগকেও মনদার সহিত দেবতা- 

শ্রেণীতে গ্রহণ করা হুইয়াছিল। উক্ত ধ্যানটি এই-__ 

দেবীমন্থানহীনাং শশধরবদনাং চারুকাস্তিংবদান্তাং 

ংসারূঢ়া-মুদার।ং সুললিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ | 

স্মেরাস্তাং মণ্ডিহাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্্বৈরনেকৈ 

বন্দেছং সাষ্টনাগামুর কৃচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং। 

এই ধ্যান বক্ষবৈবর্ত রচনার পরবধন্ী কালে অথব। সমকালে নির্ণয় কর সহজ নহে। 

পৃর্ববোছ্ছু ত মনসার দ্বাদশ নাম, প্রণাম, ধ্যান ব্রহ্ষাবৈবর্তীয় উপাখ্যান প্রভৃতির তিতর 

পদ্ম।পুরাণের সর্বস্ব পন্পানামের কোনই উল্লেখ নাই। মনসা এই পল্স। নাম হইতেই তাহার 

মাহাত্মযব্যঞ্জক গ্রন্থ পয্মাপুরাণ নামে গ্রসিদ্ধ হুইয়াছে। মনসার “পস্স।” নাষ তাহার পন্মবনে 

জন্মলাভ হুইতেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। উহা! পন্মাপুরাণ সম্বন্ধে এক গুরুতর সমন্তা। 

উহ্থার মীমাংসার উপর পল্মাপুরাণ স্থষ্টির ইতিহাসের অতি ঘনিষ্ঠ এবং গুরুতর সন্বপ্ধ বর্তমান। 

কিন্তু এ মীমাংল1 বর্তমান সময়ে সহজসাধা নহে । মনসার পদ্মবনে জন্মের প্রসঙ্গ সর্বপ্রথম 

কোন সময়ে পদ্মাপূরাণের ঙ্গে স্থানলাভ করিয়াছে এবং মনসার পদ্ম: নামের পরিকল্পন! 

ঠিক কোন সময়ে ঘটিয়াছিল, মধাবর্তী মিলন শৃঙ্থলের অভাবে তাহ! হুস্পঃরূপে নির্দেশ 
করিতে না পারিলেও এ কথ! সাহসের সহিত বল যাইতে পারে যে, ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণকে 

তিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া মনসামঙ্গলের আদিম লেখক যখন দম্পূর্ণ স্বাধীন কল্পনার সহযোগে 

গ্রন্থ রচনাস্স গ্রবৃতত হইয়াছিলেন, সেই সময়ই ব্রচ্ছবৈবর্তের বেদবীজ 'এরতাবে সমুৎপক্প কমশ্ঠুপের 

মানসী ছছিতা, মনসা শিবের বীর্ধ্য প্রভাবে পঞ্সবনে সমুৎপক্ন! শিবের কুমারী পল্মারূপে 

পরিচিত হুইছাছিলেন এবং পদ্ম! নাদের পরিকরনাও এ সময়েই হুইয়াছিল। এ সময় 

বরক্মবৈধর্ত রচনার পর হইতে আদিম পদ্গাপুরাণ লেখকের সময়ের মধ্ো খটিয়াছিল। উহ! 

পল্পাপুরাণ রচনার ইতিহাসে এখন 9৪11 76)০এ অর্থাৎ অন্ধবু্গ | আমাদের এতদঞ্চলে 

মনসার নিন্নলিখিত প্রণান-মস্ত্রটি অনেক পুখিতে দেখ বাঁর-_ 

পঅযোনিসম্ভবে মাতঃ মহ্খের-নুতে গুতে 

পন্প(লয়ে নমস্তভ্যং রঙ্গম।ং বুদ্ধিনার্ণব(ৎ।” 



৪৮ রঙগপুর-মাহিত্য-পরিষত পত্রিকা 

এই মস্ত্রট যে অন্ধযুগ্ে রচিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়! দিতে 

হইবে না। 
গ্রাচীন বঙ্গস।হিত্যের ভিতরে শুন্ত পুরাণই সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়। বর্তমান সময়ে সর্ববাদী- 

সম্মতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে । ইহা প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হুইয়াছিল। শুন্তপুরাণে 

ল্ভ্রীনিরঞনের রুক্ম” নামক চিত্রে পদ্মাবতীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাছারা এ 

অন্ধযুগ বর্তমান সময়ের হাজার বংসর পূর্ববত্তী বলিয়া! অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্ত 

এই অনুমান ষে ঠিক নহে পরে তাহা আলোচন! কর! যাইবে। শুন্তপুর।ণের এঁ কবিতায় 

আছে-_- 

“আপুনি চণ্ডিক! দেবি তি'হ হইল হয়া-বিৰি 

পল্পাবতী হুল্য বিবিন্বর। শূন্তপুরাণ। 

ৃন্তপুরাণের পর পদ্মাপুরাণ লেখকগণের মধ্যে কাণা€রি দত্তকেই দীনেশবাবু প্রভৃতি 

মহারধিগণ সুপ্রাচীন বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্দ 

হইতে প্রকাশিত “ময়মনসিংহের মহারাজ। ্বর্গীয় সুর্যযকাস্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাহুরের 

প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রামনাথ চ্রুবর্তী মহাশদ্ন ও বনীয় উচ্চতম বিচারালয়ের খ্যাতনামা! 

ব্যবহারাজীব শ্রীধুক্ত ছারকানাথ চক্রবন্তী মহাশয়”, তয় সন্মিলিততাবে দ্বি্ বংশীদাসের 

গল্পাপুরাণের যে সুনার সংস্করণ প্রকাঁশ করিয়াছেন, তাহার প্রস্তাবনা হরিদবত্তের প্রাচীনতায় 

সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত তাহার পদ্মাপুরাণের আরস্তে বলিয়াছেন £-- 

পমুর্থে রচিল গীত না জানে মাহ।আ্মা। 

প্রথমে রচিল গীত কাণ। হুরিদত্ত |” 

বিজয়গুপ্তের এই "প্রথম কথার উপর নির্ভর করিয়, দীনেশ বাবু হরিদত্তকেই 

গল্পাপুরাণের আদিরচক বলিয়! স্থির করিয়াছেন। হরিদত্তের কোনও গ্রন্থ নাই, নামের 

কোনও গ্রপিদ্ধি নাই। নারারণদেবের পুথির কোন কোনও স্থলে হরিদত্তের ভণিতা পাওয়! 

যায়। ইহাতে অন্তান্তে যেরূপ করিয়াছেন, হরিদত্তও নারারণদ্দেবের গ্রন্থে আপন 

মামের ভণিতা দিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই বুঝ! ষায়। হরিদত্ত ষে একজন গায়ক ছিলেন, 

তাহ! বিজয়গুপ্টের কথাতেই উপলব্ধি হুয়। বিজয়গুত হয়ত তাহার গানই প্রথম শুনিয! 

ছিলেন, এইজন্তই বোধ হয় "গ্রথমণ লিখিয়াছেন। হুরিদকে ভিনি দ্নেখিয়াছেন বলিয়া 

বোধ হয়। হরিঘত্ত আপন ভপিভাতে কোন স্থলেই তিনি কাঁশ। ছিলেন এষন কথখ। বলেন 

মাই। বিজয়গুপ্ত তাহাকে ন! দেখিয়! কাণা হুরিদত্ত বলিতেন না। এই কারণে হরিদত্ত 

বিজয়গুণ্ের সমনাময়ক অথচ তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। নারায়ণন্গেব 

(৫) অনন্ত বাঁচকীপল্প মহ।গজ্শ্চ তক্ষক: 

কুলীরক্ধ টশ্চেব সাষ্টন।গঃ প্রকীন্তিতঃ। 
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হরিদত্তের অনেক অগ্রবর্তী 1৮৬) এ প্রসঙ্গে হরিদন্তের সময়-সন্বন্ধে কোন কথাই আমি 

বলিতে চাই না, বথাসময্প তাহার আলোচনা করিব । পক্সাপুরাণের নানা হন্তলিপিতে আমি 

হরিদত্তের অনেক কবিতা! দেখিয়াছি) কিন্ত পরী সকল বিচ্ছিন কবিতাংশ ত্বারা তাহার রচনার 

আদর্শ অথবা বণিত বিষয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যাইতে পারে না। দ্লীনেশ বাবু 

তাহার বেছুলার ভুমিকায় ময়মননিংহ অঞ্চল হইতে কাণ। হরিদত্তের প্রায় সম্পূর্ণ গ্রস্থপ্রাপ্ডির 
বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন কিন্তু আর কিছুই তংসম্বন্ধে লিখেন নাই। কাজেই হরিদত্বের 

রচনা-সঘ্বন্ধে কোনও কথাই এক্ষণে বলিবার উপায় নাই। হরিদত্বের পর নারায়ণদেবই 

প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত। নারাম্ণদেব মহাভারতীয় পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের অন্থকরণে তাহার 

গ্রন্থের প্রারস্তে গ্রন্থবণিত বিষয়ের এক সংক্ষেপ বিবরণীর অবতারণ| করিয়াছেন, উহাদ্বারা 

তাহার গ্রস্থ-রচনার আদর্শ ও প্রকৃতির পরিচয় অনেকাংশে পাওয়া যায়। এ বিবরণীতে 

পল্পার জন্মগ্রসঙ্গে নিয়লিখিত প্রশ্ন বিদ্যমান । 

«কেন পল্মবনে গেল! ত্রিপুরা 

কোন হেতু জন্ম লইগ] জয়বিষহরি 1 ( হুস্তলিখিত পল্লাপুরাণ ) 

উপরোক্ত কবিতাংশে পল্মার জন্মের হেতুসম্বন্ধে যে শু কর! হইয়াছে, গ্রন্থে সে বিষয়ে 

কোন কথাই দেখা যায় না, পরবন্তী অংশে _ 

“মিলিল পকল দেব পাতাল ভূবন 

শিবের তেজ দিয়! করে মনস| গঠন |, 

পঞ্মাপুরাণ লিখিগ। সংক্ষেপে এ প্রশ্নের সমাধান কর] হইয়াছে মাত্র। এই কবিতাংশ 

নারায়ণদেবেরই কল্পনার নিজন্ব অথবা কোনও পুর্বাবন্তী লেখকের কল্পনার অন্বর্তন, উপযুক্ত 
প্রাচীন গ্রন্থের অনস্তাবে তাহ! নির্ণরের উপায় না থাকিলেও নারাপণদেবের রচনার অনেকাংশ 

যে পূর্ববর্তী লেখকগণের রচনার অন্বর্তনে সঞ্কলিত, তাহার পরিচয় নারায়ণর্দেবের কবিতার 

অনেকস্থলে নুম্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়1 যার । বর্তমান প্রবন্ধে দে নকলের আলোচন! করা 

জসস্ভব। 

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত তর্কের অবতারণ। করিয়ান্ছি, তাহার সহায়তায় মনসোপাধ্যানের ক্রম- 

পরিবর্তনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে বোধ হয়, যোবিৎপ্রচলিত ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া 

যেমন জনাপ্দীন, মাঁধবাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণের হস্তে পুনঃপুনঃ সংস্কৃত, পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত 

হুইয়! বর্তধান প্রচলিত চণ্তীকাবের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মহাভারতীর ক্র 

মনসোপাখ্যানও ঠিক সেইতাবে নান! অদৃষ্ত হস্তাবপেপে পল্মাপুরাণের বর্তমান বিরাট কলের 

ধারণ করিয়াছে । পুরাণসমূহের মধ্যে ব্রদ্মবৈবর্তপুরানীয় মনসোপাখ্যানের সহিত একমান্ 

পল্পার জন্মগ্রস্জ ব্যতীত অন্তান্ত গ্রসঙ্গের বড় [বিশেষ অসাঘৃষ্ত পরিলক্ষিত হয় ন1। 

(৬) বি বশীর পশ্গ।খুযশ প্রন্তাবল| ৬ পৃউ। | 



৫০ রঙ্গপুর-সাঁহিত্য-পরিধৎ পত্রিকা 

পদ্মাপুরাণের মনস! কণ্ঠপের মানসী ছুহিতা নহেন। ইনি শিবের বীর্ধযপ্রভাবে পল্সবনে 

সমুৎপর! শিবের কুমারী । অনৈক্য যাহ! কিছু তাহ! এই স্থলেই সুপরিন্কট। পক্পাপুরাণ 

লেখকগণের বিভিনমুখীন স্থষ্টি-প্রতিস্া মনল! সৃষ্টি প্রসঙ্গে সম্পূর্ণন্ূপে নিরন্কুশ' বিভিন্ন 

পদ্ম সুরাণ গ্রন্থে ভিন ভিন্ন লেখক স্বায় স্বীয় অভিনব স্থাষ্টি-কৌশলের সাহাযষো নানাপ্রকার 

অদ্ভুত উপাখ্যানের পরিকল্পনা দ্বারা মনসার জন্ম-কাহনী এরূপ অদ্ভুত্রূ'প রূপান্ত(রত 

করিয়াছেন, যে মুলে প্ক্য থাঁকিলেও উহা প্রতিভা ও রুচি-বৈচিজ্রোর ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন 

কাহিনীতে পরিণস্ঠ হইয়াছে । পদ্মাপুরাণের বর্তমান সনয়ে প্রাপ্ত হস্তলিপিসমু পর্যযালোচন৷ 

করিলে দেখা যায় যে, লেখকগণ কল্পনার আলোচনার মন্ধদরণে বিপথে চলিয়াও একেবারে 

দিগন্রান্ত হন নাই। অধিকাংশ স্থলেই তাহার। ষেন এক প্রকার মূল আদর্শকে ভিত্তি কগিসা 

তাহার উপর যৃচ্ছভাবে কল্পন্যুর সংযোগ করিরা স্বীয় স্বীয় কাব্যের স্থষ্টি করিয়াছেন। 

লেখকগণের সেই মূল আদর্শ আধকাংশস্থলে পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ। নারারণদেবের 

গ্রন্থের যে সংক্ষেপ স্চীর বিষয় পুর্ববে উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 

বিস্তমান। এ অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হুইল। 

পলোমশে জিজ্ঞাসে পুনি সনকের ঠাই 

পল্পাপুরাণ কথা কহতে। গোসাঞি 

সগ মর্ত পাতাণ হুইগ কি মতে 

সত্ব রজ তমণগডণ হইল কাং। হইতে 

কোন হেতু হইল সমুদ্র মথন 
ক কারণে ভন্ম হইল কাম মদন 

কি কারণে ঘোগভক্ম হুইল! মহ্শ্বের 

কি কারণে চণ্ডীর জন্ম ধ্মালয়ের খর 

কোন পদ্মবনে গেল! তিপুরারি 

কোন হেতু জন্ম হুইল জয় বিষহরি। 
১১৮৭ সমের হম্তপিপি ৫ পাত1। 

ইহাতে পদ্মার জন্ম ব্যতীত অন্ত সকল অংশে পৌরাণিক আদর্শ বথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুণ্ন 
তাৰে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পল্পার জন্মপ্রসঙ্গ বিষয়ে সকল লেখকগণেরই আদর্শ ভিন্ন; 

পুরাণের সহিত তাহাপ্প কোনই এঁক্য নাই। পুরাণের সাহত এঁক্য না থাকিলেও এই 
উপাখ্যানের আদিমুল কিছু আছে কিন! তাহার যতদিন সম্যক অনুসন্ধান ন| হইতেছে, 

ততদিন এ বিষয়ে কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ সমীচীন মনে করিনা। আপাতত! 
কোনও প্রঘাণ এ বিষয়ে উপস্থিত করিতে ন! পারিলেও অদূর ভবিব্যতে প্রাচীন হস্তলিপি 
অহসন্ধানের ফলে সেরূপ প্রমাণ পাওয়! যাইবে বলিয়া আমার দৃ€ বিশ্বাস। আমার এই 
প্রকার ধারণার হেতু কি তাহ! ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে চেষ্ট! করিতেছি । ময়মনসিংহ 
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“চারুমিহির আফিন' হইতে নারার়ণদেবের নাম লইয়া যে সংগ্রহ প্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছে, 
উবার শেষে নারাম়ণদেবের বচনাক্কে নিমোদ্ধুত কবিতাংশ পাওয়া গিয়াছে । 

“ষেল প্রকরদে আছিলেক পদ্ম পুরাণ । 

পয়ার করিয়া! কবি করিল বাখান 16৭) 

দ্বিজ বংশীদ!সের পদ্মাপুরাণের গ্রস্তাবনায় এই অংশ উদ্ধত করিয়া রামনাথ বাবু মন্তব্য প্রকাশ 
কছ্সিমাছেন।--*সংস্কৃত পন্মাপুরাণের উত্তরথণ্ডে পম্মার যে একটি স্তোত্র আছে সেইটি অবলম্বন 

করিয়। পয়ারে নারায়ণদেব প্রথমে এই উপাধ্যান লিখিয়াছেন, একথা ইহাই প্রতিপন্ন ছয়। (৮) 

কিন্তু সংস্কৃত পদ্মাপুরাণে মনপাঁর ক্ষুদ্র একটি স্ব আছে, পূর্বোক্ত কবিতার উদ্দি্ট কোন গ্রকরণ- 

বিশিষ্ট গ্রন্থ তাহ! নহে। উহা কোনও জজ্ঞাত গ্রন্থ বলিয়া আমার ধারণা । বশীয় সাছিত্য- 

পরিষৎ পত্রিকার ১*ম ভাগে শ্রীচি নখ সান্াল মহাশয় ময়মনসিংহ জামালপুর হতে সংগৃহীত 

এক প্রাচীন ছন্তলিপি হইতে নারায়ণ দেবের রচিত নিম্নলিখিত কবিতাংশ উদ্ধারপুর্ধক প্রকাশ 

করিয়াছেন। 

পল্প/পুরাণের কথা শ্লেক কর! আছে 

নারায়ণ দেব তাঁকে পাঁচালী রচিগ্ধে। (৯) 

রাঁমনাথ বাবুর সমালোচিত কবিতাংশ এবং চিন্তন্ুথ সাবুর উদ্ধত কবিতাংশ একই গ্রস্থকে 

নির্দেশ করিতেছে বলিয়া আমার ধারণা । আমার মনে হয় পুর্বে যে সময়কে পদ্ম।পুরাণের 

88:10 05500 বলিয়া ব্যাধ্য! করিয়াছি এ সময়ে কেহ বা কাহার1 পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি 

করিয়। তাধার উপর কল্পনার বর্ণ প্রক্ষেপ দ্বারা সংস্কৃত ভীঁষাম বর্তমান গ্রচ্গিত পল্প পুরাণ 

সমূহের অনুরূপ গ্রস্থদকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং এ সংল গ্রস্থকে ভিত্তিম্বক্ূপ অবলম্বন 

করিয়া! পদ্মাপুরাণের লেখকগণ স্ব স্ব কবিতাকগু,য়ন চরিতার্থ করিয়াছেন। সংস্কত ভাষার 

অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এ সকল গ্রন্থ উপেক্ষিত এবং বিলয়প্রায় হইয়াছে । অথবা এখনও 

কোনও নিভৃত নিকেতনে অধত্বে ধ্বংসের প্রতীক্ষায় আছে। এখনও উপযুক্ত চেষ্ট দ্বার দেশের 

যেখানে যাহা কিছু প্রাচীন গ্রস্থ-পত্রার্দি আছে, তাহা উদ্ধার রক্ষা! ও উপযুক্ত আলোচনার বাবস্থ 
হইলে এই সকল ছিন্ন স্ত্রের পুনঃ সংযোগ সাধিত হওয়ারই বিশেষ সম্তাবন।। উহ দ্বার 

মনসার জন্ম-সমস্ত।র সমাধান ও পদ্মাপুরাণের 1211: 109:100 আলোকোভ্াধিত হওয়াও অসম্ভব 

নহে। প্রাচীন বাঙ্গল! হস্তলিপি অহ্সন্ধান বা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হস্তলিপিরও 
আলোচন! করা প্রয়োজন। কারণ সংস্কৃত গ্রস্থ-পত্রের স্তপে বাঙ্গালার বিলুপ্ত রত্বের লাভ 

অসম্ভব নছে। সম্প্রতি এ প্রকার কিছুর সন্ধান আমি পাইয়াছি বলিয়াই দৃঢ়তার সহিত একথ। 
বলিতে সাহুমী হুইয়াছি। গত শ্রাবণ মাসে ময়মনসিংহ-দেবপুরবাসী আমার সঞোদরপ্রতিম 

০০ 

(+) চারুসিহ্র-সংক্ষরণ পল্প। পুর! । 

(৮) 
(৯) সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা ১*ম ভাগ। 



৫২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

শ্রীমান্ রজনীকান্ত ভট্টাচার্যের সংগৃহীত প্রাচীন জীর্ণ সংস্কৃত হস্তলিপিসমূহ আলোচন! করিতে 

আরম্ভ করিয়! উহার মধ্য হইতে আগ্ন্ত ছিন্ন কীটদই মসীমলিন লিপিকর অখব! লেখকের 

নামবর্জিত একখানি অজ্ঞাত গ্রহের ৩।৪টি পত্র আমার হস্তগত হুইয়াছে। প্র পত্র কয়েক- 

থানি প্রাচীন তুলট কাগজে .সুপ্রাচীন অক্ষরে লিখিত। পত্রগুলির আকার ১২৯৬ ইঞ্চ, 

গ্রতি পৃষ্ঠায় ৬ লাইন করিয়া লেখা । পত্রগুলি বহু দিন অযত্বে রক্ষিত হওয়ায় অনেক অক্ষর 

লুপ্ত এবং পাঠের অনুপযুক্ত. হইয়া গপড়িয়াছে। এই অবস্থাতেও যাহা কিছু পাঠ করিতে 

সমর্থ হইয়াছি, তাহাচেই বুঝিয়াছি, এই শ্রেণীর আদিম উৎস হইতেই পদ্ম।পুরাণ লেখকগণ 

স্বপ্ৰগ্রস্থবরচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেই তিল তিল 

সংগৃহীত হুইয়াই বর্তমান যুগের অভিনব ঠিলোত্বম।-কব্মিণী-বেহুলাঁর কাহিণী স্থষ্টি হইয়াছিল। 
জীর্ণ পত্র কয়েকথানি অন্ুষ্টপ ছন্দে লিখিত। উদ্ধার বর্ণিত বিষয় নারায়ণদেব প্রভৃতির 

রচনার সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্ঠযুক্ত । উহ বেস্থলা-লখিন্দরের কাহিনীরহ সংস্কত প্রতিবূপ। 
(১০) পত্র কয়েক খানিতে নিয়লিখিত বিষয়গুলির বর্ণন1! ছিল। 

(ক) ইতি লৌহ্মাঞুস নির্্মীণ প্রসঙ্গে জরংশ অধ্যায় ৪২ পত্র। 

(থ) ইতি বনুপ বিলাপ সমাপ্ত ( অপরাংশ অস্পষ্ট )। 

(গ) ইতি বছুলা-ব্যাত্র-সংবাদে পঞ্চষষ্টি অধ্যায়। পত্রাঙ্ক ১ অপরাংশ ছিন্ন। 

ধহার! পদ্মাপুরাণের কোনও মুদ্রিত গ্রন্থ বা হসশ্তলিপি পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগকে উপ- 

রোক্ত অংশগুলির বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। গদ্মাপুর!ণের বেহুলা-ব্যস্র-সংবাদ 
সম্বন্ধেও তাঁহারা সকল তথ্যই অবগত আছেন। নারায়ণদেবের রচনার উহ! একটি উৎকৃষ্ট 

অংশ। এনস্থলে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল মাত্র- সম্পূর্ণ উদ্ধারের বর্তমান প্রবন্ধে 
স্থানাভভাব । 

পল্পু। বলে শুন.নেতা আমার উত্তর 

বাধরূপে ষাও তুমি বিপুল গোর 

ভয়ঙ্কর রূপ ধরি যাও তার কাছে 

আইজ বুৰিমু বিপুলার সত্য কেমন আছে। 

নাকের শ্ব।স ছাড়িয়া মারিব1 হুঙ্কার 

ভেোকারে মোদনী ফাটে দেখিতে চমৎকার । 

পদ্মার বচন নেতা গুনিয়। শ্রবণে। 

বাধরূপে গেল! নেতা ভুরার সন্গিধানে 1৫১) 

(১০) প্রাপ্ত পত্রকযখানি সম্প্রতি অন্তত্র থাকায় উহা হইতে যে নোট গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহ! জব- 

জন্থনেই প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হইলাম । এ হস্তলিপির বিস্তৃত আলোচন! আমি অ।ম।!র “সংস্কৃত হস্তলিপিসংগ্রহ" 

পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়/ছি। বখাসন্তব সত্বর উহ! প্রকাশিত করিতে বন্ধ করিব। 

(১১) ১১৩৭ সালের হত্তলিখিত্ প্পপূরাণ ৩২ পত্র। 



সন ১৩২২, ২য় সংখ্যা) পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ ৫৩ 

ইহার পর নারায়ণের রচনায় বাঘসকলের লথিন্নরের মৃতদেহ ভক্ষণের বিপুল প্রয়াস। 
তজ্জন্ত বিপুলাকে নানাপ্রকার প্রলোভন ও ভয় গরদর্শন। তদবত্তরে সতীত্ব-সরোজ বেহুলার 
দৃঢ়তা-ব্ঞ্রক উত্ডর-প্রত্যন্তরের লোমহর্ষক-কাহিনী ওজন্বিনী ভাষায় বিরৃত হুইয়াছে। 
কোৌতৃছলী পাঠক মুল গ্রস্থ হইতে তাহা পাঠ করিতে পারেন। 

বেণারস সংস্কত-কলেজ-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত 150 ০01 91)3818 ৪10 00৫ 

1710501108080010২ 1909 নামক পুস্তিকায় ৮ম পৃষ্ঠায় ১৮.৪ সংখ্যক গোত্রি রাত্রি ব্রতকথা 

বা বহুলোপাপ্যানম্?” নামক হস্তলিপির বিবরণে পঅস্তে লিখিত মস্তি মহাপমুচ্চয়ে বেছলাব্যাঙ্ত 

সংবাদ সমাপ্ত । ইতি ছিন্নমু। এই মন্তবা দেখা যায়। উহা! পুর্বলিখিত পল্মাপুরাণীয় বাঙ্- 

সংবাদ কি অপর কিছু তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । পুর্ববে্ধুত মন্তব্য অনুসারে যতদূর 

বুঝ! যায় তাহাতে উহ! পদ্মপুরাণীয় বেহুগা উপাথান বলিয়াই মনে হয় এবং আমার 

আবিষ্কৃত পত্র কয়েক খানির সমশ্রেণী। এসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্ত বেনারস সংস্কৃত 

কলেজে পত্র পিখিয়াছি, উত্তর পাইলে তাহা আমার “সংস্কৃত হপণ্তলিপি সংগ্রহ” গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে 

আলোচন এবং ভবিষ্যতে স্থধী-নমাজের গোচরীভূত করিব। 
কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কগেজ হইতে প্রকাশিত 19930100159 08৮518809 ০£ 

98081016 81708071005 নামক গ্রন্থে ৮* সংখ্যক হম্তলিপি পাণুব' বিজয় কাব্যের আলোচনায় 

সম্পাদক হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশ্ন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন (১২) 41) 10991901969 0০19 

০1 0)9 [%005801)850,1)%5106 1)9$01)617 % 08260108001 8) 004. 9০ 20৫ 11) 16 

ছে 09301198101) 01 0)9 [180(109 ০01 1)9198109 (8 10)906 ০৫ ৮70191)21)06 8170 (9094988 

11010838. ) গ্রন্থথানির অক্ষরাদি সম্বন্ধে তিনি পিখিয়াছেন “01)91800)) 00801, 1)০69--1 

80198797008 ৮61 010. 7/012006, &1)0. ৮1017) 68061) (170081000, শেষাংশে খণ্ডিত 

থাকায় গ্রন্থ রচনার কাল ব1 লিপির কাল, গ্রস্থকার অথবা পলিপিকরের নাম কিছুই জানিতে 

পারা বায় নাই। উপরোক্ত হুম্তলিপিতে বলিহার বরিশাল বলিয়। প্রভৃতির বর্ণন! থাকান্র 

ইহাকে আধুনিক বলিয্া মনে হইতে পারে কিন্তু উহ] লিপিকর-মাহায্ম্য হওয়া! অপভ্ভব নহে। 
এই হুম্তলিপি যদি আধুনিক না হইয়া! প্রাচীন হয় তবে তদ্বারা চিত্তন্থখ বাবুর অবতারিত 
সমন্ভার ও চারুমিহির সংস্করণের “ষোল প্রকরণের" কোনও সমাধ।ন ইহা! ভ্বারা সম্ভব কিন! 

তাহা স্ুধীগণের বিবেচা। মনসার ঝাপান-পদ্ধতি অতি প্রাচীন। চণ্তীদদাসের জীবনীতে 

উদ্ধার উল্লেখ আছে বলিয়! শু যুক্ত রসিকচন্ত্র বস্থ মহাশয় তাহার “অগন্নাথ-বিজয়” ও কবি মুকুন্দ 
গ্রন্থে উল্লেখ কবিয়াছেন। (১১) পূর্বোক্ত আলোচনাসমূহ দ্বারা ইহ! বেশ পরিফাররূপে 

বুঝিতে পার! পরিয়াছে যে, ব্র্মবৈবর্ রচনার পর হইতে আদিম পল্মাপুরাণ লেখকের সময়ের 

(১২) 10550071000 02151261705 17 01055 7521 1993 ৮2£5 57.58, 

(১৬) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক। *ম ভাগ সংখ্া। পৃষ্ঠা 
৮ 



৫৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পক্জিক। 

পূর্ধ্ববর্তী 091] 7671. ভিতরে গদ্ুপুরাণসহবন্বীয় যাহ কিছু নুঙন স্ষ্টি হইয়াছে। উহা কোন 

সময় এক্ষণে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইলসন সাহেব (7. [, 118০7) ) তাহার সম্পাদিত বিষু্পুরাণের 

ভূমিকায় ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণকে ২৯০ শত বৎসর অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে করেন 
নাই। বঙ্গ-সাহিত্য-সমাট বঙ্কিমবাবু বর্তমান প্রচলিত ব্রঙ্গনৈবর্তপুরাণকে আদিম ব্রচ্ষবৈবর্ত- 

পুরাণ রূপে স্বীকার না করিলেও নানাপ্রকার অকাটাযুক্তির সহায়তায় উইলসন সাহেবের ভ্রম 

প্রদর্শনপূর্বক লিখিয়াছেন--এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্গামী 1১৪) বর্তমান 
সময়ে পল্মাপুরাপের প্রাচীন লেখক বলিয়! ধিনি বঙ্গদাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই হরিদত্ের 

সময়ের 'প্রতি দৃষ্টি করিলেও উইলপন শাঁহেপের ভ্রম অনায়াসে বুঝিতে প্রা যায়। বেহুলাঁর 
ভূমিকায় দীনেশবাবু হরিদত্তকে ৬০. শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 16১৫) 

এই হিসাব অন্ুসায়ে কাণ। হরিদন্তের সমথ চতুর্দশ শতাব্দী হইয়া থাকে। ব্রহ্গবৈবর্ত-রচনার 

কাল হইতে এই সময় ৩1৪ শতাব্দী ব্যবধান দেখ' যায় । খুব সম্ভব উহ্াই পদ্মাপুরাণের আন্ঠ তম 

অন্ধযুগ। প্র সময়ের ভিতরেই €োনও সময়ে ক্ষশ্তপের মানসীহুহিতা শিবের কুষারীবরূপে 

পরিকল্িত হইয়! থাকিবে । আদিম পদ্মাপুরাণ রচনার সময়ও ইহারই সন্পিকটবন্তী। মনসার 

পল্মানাম সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই কল্পিত হইয়াছিল । 

কাণ! হরিদত্তের পুর্বে রচিত শুন্তপুরাঁণে শ্রীনিরপ্রনের রুম্মা নামক চিত্রে পল্মাবতীর 

উল্লেখ দেখ! যায়। যাহার কথ! ইতিপূর্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে । 

আপনি চগ্তিক দেবি তেঁহ হইল! হয় বিবি 

পল্মা বতী হল্য বিবির | শুন্তপুরাণ। 

এই শূন্পুরাণ গ্রন্থ বর্তমান সময়ে আবিষ্কৃত বাঙ্গল৷ গ্রস্থসমুছের মধ্যে সর্বাপেক্ষা: প্রাচীন। 

ই প্রীয় হাজার বৎসর পুর্বে প্রনীত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বর্তমান প্রচলিত ব্রঙ্গবৈবর্ত 

পুরাণের রচন1-কাল একাদশ শতাব্দীর পুর্বে নির্দেশ করিয়াছেন । ইন! দ্বারা ছেখ। যাঁর শূন্ত- 

পুরাণ প্রায় সমকালীন গ্রস্থ। ও সময়েই মনস। পল্মানাষে পরিচিত! হুইয়াছিলেন। শুন্যপুরাণের 

যে কবিত' লইয়া! এই সকল গবেষণা করিতেছি, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় তাহার 
“আগের গম্ভীর” নামক গ্রঙ্থে তাহার প্রাচীন হ1-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, 

"শৃন্তপুরাণে, রামাঞ্িং পঙ্ডিত গায়” বলিয়া! দোহাই দিয়! প্গ্রীনিরঞ্জনের কম্মা” নামক মুসল্দান 

আক্রমণের যে চিত্র অস্কিত করা হুইয়াছে। তাহা প্রকৃত রামাই পণ্ডিতের রচিত নহকে। 
পরবর্তীকালে রচিত ও শৃন্তপুরাঁণে গীত হইত।” (১৬) কাণা হুরিদত্তের প্রাচীনতা! 

(১৪) কৃষরিত্র ১৪শ অধ্যায়। 

(১৫) বেহুল। ১ম সংস্করণ ভূমিক। জষ্টব্য। 

(১৬) হরিদাস বাবুর আতর গ্রস্ভীর। ১১৩ পৃউ।। 



সন ১৩২২, ২য় সংখা ] পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ ৫৫ 

বিষয়ে সন্দেহযুক্ত রামনাথ বাবুর মন্তব্য পূর্বেই প্রকটিত হইয়াছে । পক্লাপুরাণের অন্ধযুগ 

সমস্তার ইহা দ্বারা কিছুই মীমাংসা হইল না বরং সমন্তার জটিলতা বুদ্ধি হইল মাত্র। 
টাঙ্গাইলের রসিকচন্ত্র বন্থ মহাশয় তাহার জগন্নাথ বিজয় ও কবি মৃকুন্দ প্রবন্ধে (১৭) 

মুকুন্দের জগক্লাথ-বিজর রচনার কাগ ১২২৫ শক বা ১২** খৃষ্টাবে (বর্তমান সময়ের ৬** শত 

বৎসর পূর্বে ) নির্দেশ করিয়াছেন । ইহ! দ্বার! তিনি নৃতন একটি সমস্তার অবতারণ| করিয়া- 

ছেন। সে সমস্তাটি হইতেছে মুকুন্দের গ্রন্থে বিষহরির সম্যক উল্লেখ না থাকা। গ্রন্থের বন্দনায় 

যেখানে অন্তান্ত দেবদেবীর বন্দন| কর! হইয়াছে সে স্থলে মননার কোনও উল্লেখ না করিয়া 

কবি মুকুন্দ “অই নাগ আইল] বিষহুরি” বলিয়। জগগন্নাথের বিবাহুসতায় একেবারে মনসার 

অবতারণ| করিয়াছেন। মনসার এই তাবে আবতারণ! দেখিয়া রসিকবাবু স্বীয় প্রবন্ধে 

লিখিয়ছেন :__-"বন্দন1 প্রভৃতি পাঠ করিয়া ই বুঝ যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে বখন চত্ীপুজ। 

সর্বত্র প্রচলিত ছিল, বিষহরীর পৃজ! তেমন প্রচগিত হয় নাই । সেই সুপ্রাচীন সময়ে কৰি 
মুকুন্দ সথীয় গ্রন্থ রচনা করেন। চত্তীদ'সের জীবনীতে দেখা যায় তাহার সময় বিষহরী 

বঙ্গদেশে একপ প্রধান দেবতারূপে পরিণত হইয়াছেন। বিষহরীর গীত গাইয়! সর্প-ব্যব- 

সায়ীর! সাপ ঝাপাইত । হুতরাং এই বিষহরির বুত্তাস্ত হইতেও কৰি মুকুন্দ যে চণ্ীদাসের 

পূর্ববন্তী তাহ! বুঝ| যায়। ঠৈতন্তের আবির্ভাবের সময় বিষহরির পচালী গানের খুব গ্রচলন 

ছিল। চৈতন্তের ১০* শত বৎসর পুর্ববন্তী বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস-_ 

"বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাঁণ” অর্থাৎ ১৩২৫ শকে গীত রচন1 করেন। মুকুন্দ 

তাহার পূর্বববন্তী। জগক্লাথ-বিজয় রচনার সময় যদি ব্ঙ্গীয়-সমাজে চণ্ডীর স্ভায় বিষহ্রির 

বিশেষ গ্রাধান্ প্রচলিত থাকিত তবে তাহার স্তায় প্রবল দেবতার বন্দন। না করিয়া, কিছুতেই 

তিনি গ্রস্থারস্তে সাহসী হইতেন না|” (১৮) রমলিকবাবু মুকন্দের প্রাচীনতা সম্বন্ধে 

নিঃসন্দেহ হইয়! তাহার প্রবন্ধের অন্ত স্থলে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন 

তাঁহার মধ্যে ছুছটি প্রধান । একটি বন্দনায় চৈতন্দেবের নাম ন1 থাক! দ্বিতীয়তঃ বিষহ্রীর 
অনুল্পেথ। গ্রথমটি সম্বন্ধে গরাচ্যবিস্তামহার্পৰ নগেন্ত্রবাবু অনেক যুক্তিতর্ক সমবায়ে মুকুন্দকে 

আধুনিক বলির প্রমাণিত করিয়াছেন । দ্বিতীয়টি দ্বারা আমি? নগেন্দ্রবাবুর অনুরূপ সিদ্ধাস্তেই 

উপনীত হইয়াছি। সুকুন্দকে প্রাচীন ঝালয়া স্বীকার করিতে হইলে রলিকবাবু তাহার যে 
সময় নির্দেশ করিয়াছেন তাহাপেক্ষাও পূর্বে 10811. 7710] এর লোক বলিয়া! গ্রহণ করিতে 

হয়, কিন্তু মুকুন্দর সময় ১২০৩ খৃষ্টঅব্ বলিয়া! রসিকবাবুই সে পথ সর্বপ্রণম বন্ধ করির়- 

ছেন। দ্বিতীদ্নতঃ হরিদতের রচিত কবিতাংশ সমুহও রসিকবাবুর সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অন্তরায়। 

সুপ্রাচীন পঞ্াপুরাণ-লেখক হরিদত্তের ষে সময় দীনেশবানু নির্দেশ করিয়াছেন, রপিকবাবুর 

(১৭) সাহিতা-পরিবৎ-পত্রিক! ৭ম ভাগ ৪র্ব সংখা।। 

(১৮) সাহিত্য-পরিহৎ-পজিক। 'ম ভাগ ধর্থ সংখ্যা ২২২ পৃষউ! 



৫৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষগ পত্রিকা 

মুকুনের সময়ের সহিত তাহ] প্রায় অভিন্ন । এ হিসাবে রসিকবাবুর লিখিত কবি মুকুন্দের 

সময় বিষহরির তেমন প্রতিপত্তি হয় নাই। তিনি দ্বতাপদ কেবল পাইয়াছেন মার, চণ্তীরই 

তখন পূর্ণ অধিকার। চত্তীর সহিত বিবাদ করিয়! বিষহরীকে বন কষ্টে আপনার মহিমা 

প্রচার করিতে হুইয়াছিল (১৯) ইত্যাদি মস্তব্য নিতান্তই অসাদৃহ্য বোধ হয়। হরিদত্তের 
রচনার যে সকল নমুনা আমরা এ পর্যাস্ত পাইয়াছি তাঁহার কোন স্থানেই বিষ/রি অপ্রভাবের 

কোনই পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় নাই বরং চণ্ভী বিষহরীর, বিবাদে বিষহরীর জয় সর্ব 

স্থাপিত হইয়াছে । বিষহরির এই গ্রাভাঁব বহু প্রাচীন। উহা একাদশ শতাব্দীর ব্রজ্ধবৈ বর্ত- 

রচনার পৃর্ববন্তীঁ বলিলে অন্যায় হয় না। ব্রঙ্গবৈবর্তপূরাণে পুজার যে বিবরণ পাওয়া যায়, 

তাহা দ্বারা বুঝিতে পার] যায় সে সময় মনসার প্রভাব কত প্রবল ছিল। ব্রক্মবৈবর্তপুরাণের 

মনসা-পুজার প্রচারসম্বন্ধীয় নিয়লিখত প্লোক কয়েকটি শব্বকল্পক্রমে উদ্ধৃত দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

“প্রথমে পুজিতা সাচ কষ্ণেন পরমাত্মনা 

দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশুপেন শ্ুরেন চ। 

মমুন মুনিনাশ্চৈব নাগেন মানবাদিন। 

বভূব পুজিত1 সাঁচ জিষুলোকেধু সুব্রত 7” (২০) 

এহেন গ্রভাবশালিনী দেবীর গ্রভাবের প্রতি উপেক করিয়া মুকুন্দ কি ভাবে গ্রন্থ রচন! 

করিয়াছেন সে সমস্যার পুরণ সহজ নহে। তবে এরূপ মনে কর! যাইতে পারে, এই 

সকল দেবদেবীর পূজা ঠিক এক সময়ে বঙ্গদেশের সব্ত্র সমান প্রভাব বিস্তারে সক্ষম 

হয় নাই। হয়তঃ খন মুকৃন্দ তাহার গ্রন্থ রচনা! করেন তখন প্র অঞ্চলে মনদার প্রভাব 

তত গ্রবলত। ধারণ করে নাই। চৈতন্তের অনুল্লেথের দুই কারণ হইতে পাঁরে। এক 

গ্রস্থকর্তার শাক্ত বা শৈবমতাবলঘ্বিতা, হ্বতীয়তঃ চৈতন্তদেবের প্রভাব অনবগত থাক1। 

জগন্নাথ বিজয়ের ন্যায় পল্মাপুরাণেরও অনেক গ্রন্থের বন্দনায় চৈতন্ের নাষ পাওয়। যায় 

না উহার মধ্যে একমাজর নারায়ণদেব ব্যতীত আর কোনও লেখককেই প্রাচীন বলিয়! 

্বীকার কর। যায় না। এ সকল স্থলে পূর্বোক্ত কোনও না কোন একটির বিস্তমানতাই 
গ্রধান হেতু । বঙ্গদেশে চৈতত্তের মত-গ্রচারের প্রকৃত ইতিহ।স সন্কপত হইলে এ সমস্তার 

অনেকট। সমাঁধ।ন হওয়া সম্ভব । 

এ পর্য্যস্ত বিষহ্রীর মাহাত্ম্মুলক যে সকল গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে, উহ হই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
একশ্রেণী মনসামঙ্গল ও অন্ত শ্রেণী পন্মাপুরাগ নামে অভিহিত। তন্মধ্যে গল্মাপুরাণ নামে 
আঁভহিত গ্রন্থগঁল গ্রাচীন এবং মনসামগগলগুলি আধুনিক। পগ্মাপুরাপের কোন গ্রস্থই 
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সন ১৩২৯, ২য় সংখ্যা) .  পল্মাঁপুরাঁণ ও তাহার লেখকগণ ৫৭ 

এক্ষণে প্রায় সম্পূর্ণাবস্থার বিদ্তমান নাই । উহার অধিকাংশই নানাপ্রকারে বিকৃত হুইয়াছে। 

ধাহারা কীটদষ্ট মসীমলিন ধুলিসমাচ্ছর গলিতপত্র লুপ্তাক্গর প্রাচীন হস্তলিপির কোনও দিন 

আলোচনা করিয়াছেন তিনি £ই শ্রেণীর গ্রন্থের বিশেষত্ব অনেকট। অবগত আছেন। এবং 

আমার এই গরবন্ধের যুক্তিযুক্ত ত| বিষয়ে তাহার! সহলে ধারণা করিতে পারিবেন । অপরের পক্ষে 

তাহ! নিতাস্ত সহজসাধ্য হইবে না। পিপিকুশগবর্জিত লিপিকর বিকৃতরুচি সংগ্রাহক, 

ংশোধক প্রভৃতির কৃতিত্বে পদ্মাপুরাণের অধিকাংশ গ্রন্থঃ সম্পূর্ণরূপে লেখকের বিশেষত্ব 

বর্জিত হইয়াছে । অনেক স্থলেই সাত নকলে আসল থাস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । অনেক" 

হলে একই কবিতাংশ ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপিতে বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত হইয়া গুরুতর সমসা। 

উৎপাদন করিয়াছে । এই প্রকার বিকৃতি একমাত্র পন্মাপুরাপের হস্তলিপিতে নহে। প্রাচীন 

বন্দনা-গ্রস্থের অনেক হস্তলিপিতেই বিদ্যমান । বঙ্গদেশে যে গ্রন্থের পঠন-পাঠন যত অধিক, এই 

বিকৃতিও সেই অংশে সর্বাপেক্ষা গ্রবলতর । পুর্ববাঙ্গালায় পল্মাপুর'ণের হস্তলিপির ন্যায় বনু 

জন পাঠ্য গ্রন্থ আর একথানিও নাই। পূর্ব-বাঙ্গলায় কতক অংশে হিন্দু অধুাষিত এমন গ্রাম 

খুব কম আছে যেখান হুইতে অন্ততঃ এক থাঁনিও পগ্মাপুরাণের হস্তলিপি সংগ্রহ কর ন। 

যাইতে পারে । এইজন্ত পূর্বব-বাঙগলায় পদ্মাপুরাণের হস্তলিপির যে প্রকার ছু্দীশ! ঘটির়াছে 
অন্ত কোনও গ্রন্থের সে গ্রকার অবস্থা ঘটে পাই । বহুকাল যাবৎ শিক্ষিত সমাজের অনুগ্রহ- 

লাতে বঞ্চিত থাকিয়। এ সকল গ্রন্থের অধিকাংশস্থল ছুর্বোধ-পুনরুক্তি দোষহুষ্ট, পূর্বাপর 

অসংলগ্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক হলের অবস্থ। এবধপ বিকৃত হইয়াছে যে, বন চেষ্টাতেও 

আর উহার ভাব উদ্ধার ফরা অসম্ভব হঃয়া দাড়াইয়াছে। একই লেখকের রচন! হুইখানি হস্ত- 

লিপিতে আর ঠিক একভাব বিস্তমান নাই । [লপিকরের দোষে উহ! এঠই বিকৃত ও রূপান্ত- 

রিত হইয়াছে । পল্মাপুরাণের শতাধিক হুস্তলিপি বহুসংখ্যক মুদিত গ্রন্থ আঙগোচনা করিয়। 

আমার ধারণ! জনিয়াছে-__পল্মাপুরাণের প্রাচীন লেখকগণের আগাগোড়। সম্পূর্ণ গ্রন্থ একখানিও 

তর এক্ষণে বিভ্ুমান নাই। এক্ষণে বত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়। যা সকলই সংগ্রহ গ্রস্থ। এবং 
উহ! অধিকাংশস্থলেই গায়কগণ কর্তৃক সংগীতের জগ্ত সংগৃহীত হুইয়াছিল। একই হম্ক- 

লিপিতে বনু সংখ্যক লেখকের ভপিতা পরিিদৃ্ হওয়ার এবং একই উপাখ্যানের বু লেখকের 

তপিতাধুক্ত একই বিবরণ এক স্থানে গ্রথিত থাকায় আমার এই ধারণ! স্থদৃঢ় হইয়াছে। 
আমার একটি সপ্ততি ব্যীয় আত্মীয় তাহার শৈশব কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে 

বলিয়াছিলেন ' আমরা বাপ)কালে যে সকল যাঞ্রাগান শুনি হাম, অবসর-সময় কয়েক বন্ধুতে 

মিলিয়। তাহার সমালোচনা করিতাম এ সময় এক একাদদন কল্পনার সহারতাদ আদর্শ যাআার 

দল গঠনের প্রস্তাব চলিত । আমাদের এ যাআর দল ঈশান চাটুর্যার মলের ছো!কর| হরি ও 

বিহানী, যছু গান্থুলীর দলের নেপাল ও গোপাল, স্বাম খথিকাঁরীর দলের বন্ধ, হবি ধালীর 
দলের অটল, ভগবান্ কর্মকারের দলের বংশী, তাহার সঙ্গে রাম বেহালাদার ও লোক! ধোপার 

দলের ভিত্তিওয়াপ| লইয়া গঠিত হইত | পপুজ্যপাদগণেদ কল্গনা-রাজ্োের সম্পর্ত এ আদর্শ দল 



৫৮ রঙ্গপুর-লাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

গঠন-কার্যোর সহিত পক্মাপুরাণের হস্তলিপি সংগ্রহ-কার্্যের বথেষ্ট সাদৃশ্ঠ বিগ্কমান আছে। 

পৃজ্যপাদগণ যাহা কল্পন। করিয়া তৃপ্তিলাঁভ করিতেন, পদ্মাপুরাণ-সংগ্রাহক ধুরন্ধরগণ স্বন্ব রুচি- 

অনুযায়ী পল্মাপুরাণ লেখকগণের মূল গ্রন্থ 5ইঠে কবিতা সংগ্রহ করিয়া তাহ! বাস্তব সত্যে 

পরিণত করিয়া অভিনব গ্রন্থসমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন। এ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ জনসমাজে 

আদৃত হওয়ায় বঙ্গ ভাষায় অমুল্য সম্পদ প্রাচীন লেখকগণের মুলগ্রস্থ গুলি উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত 

হইয়া পড়িয়াছে। রুচি-বৈচিত্র্যে মুল গ্রন্থের আলোচন| পরিত্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থ রচনার কাল 

গ্রন্থকারের পরিচয় প্রভৃতিও একেবারে ছুক্তে হইয়াছে। বর্তমান গচলিত ষট্কবি, বাইশ 
কবি প্রভৃতির গ্রন্থের উৎপত্তি এই রুচি-বৈচিত্রোর ফণ। এই প্রকার সংগ্রহ-কার্ষ্যের কখনও 

নির্ত ঘটে নাই। নূতন নুতন পদ্মাপুরাণ গায়কর্গণ এখনও যদৃচ্ছারমে এ সকল সংগ্রহ 

গরস্থ হইতে কবিতা নির্বাচন কিয় নুতন নূতন হক্জপিপি প্রস্তৃত করিত ক্রটি করিতেছেন না। 

পল্মাপুরাণবিষয়ক আলে।চনায় হস্তক্ষেপ করিবার পন্ধ ৫।৩ বৎসর মধ্যে এ প্রকার ৬।৭ খানি 

গ্রস্থ-সংগ্রহ-ক।ধ্য আমার সমক্ষেই ঘটিয়াছে। কালে এ সকল গ্রন্থ হয়তঃ পরবতী বংশধর- 

গণের নিকট কত অভিনৰ সমস্যার অবতারণ! করিবে, যেমন পূর্ববর্তী “সংগ্রহ গ্রস্থলমুহ হইতে 

আমর! নানাপ্রকার জটিল সমস্যায় পড়িয়াছি। আমার এই অনুমানের সত্যতাসম্বন্ধে যদি 

কাহারও কোনও প্রকার সন্দেহ থাকে, তবে ভিনি দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে যদৃচ্ছ ক্রমে 
১০১২ খানি পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহপুর্বক তুলন1 করিলেই আমার অনু- 

মানের সতাতা-সন্বন্ধে ণিঃসনেহ হইবেন এই প্রকার আমার বিশ্বান। আমি এ পর্য্স্ত এমন 

একখানা ও পল্লা পুরাণের হস্তলিপি দেখি নাই যাহাতে নুুনপক্ষে ৩.৪ জন লেখকের নাম বর্তমান 

না আছে। ৩৪ আন হইতে আরম্ভ করিল! ২২।২৩ জন বা ততোধিক লেখকের তণিত। পর্য্স্ত 

আমি এক হস্তলিপিতে দেখিতে পাইয়াছি। 

আবদুল করিম সাঁহেব-সঙ্কলিত, বঙ্গীয়-স।হিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পুথির 

বিবরণে “যট কবি মনসা ও বাইশ কবির মনস।” নামক যে পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে উচ্থাতে ১। গঙ্গাদাসসেন, ২। নারামণদ্েব ৩। জগন্ন।থসেন, ৪। বলরামদাস 

৫ | জয়দেবদাদ ৬। সুখদান৭। স্ুকবিদাদ ৮। গোবিন্দদাস ৯। দিজ জগন্াথ ১*। 

গুপানন্দসেন ১১। বিপ্রঞজানকীনাথ ১২। রামদাস ১৩। দ্বিজ্প বনমালী ১৪। ছি বলরাম 

১৫। পঙিত গঙ্গাদ।দ ১৬। যহ্নাথ পণ্ডিত ১৭1 দ্ধ বংশীদাস ১৮। সুদামদাস ১৯ 

হৃদয় বাক্ধণ ২০। দ্বিঅ জয়রাম ২১। বিশ্বেশ্বর ২২। রমাকান্ত ২৩। রামচন্্র এই ২৩ 

জনের নাম পরিদৃই হয়। (২১) ১৮১২ সনে বঙগীর প্রাদেশিক-সমিতির সংশ্রবে যে স[ছিত্য" 

প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল, উহাতে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মন্তুমদার মহাশয় নিয়লিখিত ১২ জন 
লেখকের রচনা-সম্বপিত একখানি পক্াপুরাণের হ্ম্তপিপি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । (১) 

(২১) বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষৎ পজিক।--১৭ম ভাগ ৩৪৭ সংখা। ১১১ পৃউ। । 



সন ১৩২২, ২য় সংখ্যা ] পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ ৫৯ 

নুকবি বল্পভলারায়ণদেব, (২ ) চন্ত্রপতি গায়েন (৩) দ্বিজবংশীদাস (৪) বৈস্ত জগন্নাথ (৫) 

দ্বিজ বলরাম (৬) বিএ জানকীনাথ (৭) দ্বিজ্জ বলরাম (৮) হরিদত্ব (৯) বিশ্বনাথ (১৭) 

হদয় (ব্রাহ্মণ) (১১) গুপাঁনন্মসেন (১১) শিবানন্দ ৷ কালীকাস্ত বিশ্বাস মহাশয় স্ব লিখিত 

“প্রাচীন পুথির বিবরণ'” নামক সংগ্রহে "নারায়ণদেবের পাঁচালীর+” বিবরণে লিখিয়াছেন, 

কলিকাতা পরিষৎ পত্রিকায় এই পাঁচালী-সন্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছিল তাহাতে প্রবন্ধ- 

রচয়িতা এই পাঁচালী নুমাধিক দশজন লেখকের রচন। বলিম্! প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২২) 

ময়মনসিংহের পুর্ব-বর্ণিত সাহিত্যিক-প্রদ্র্শনীতে প্রদর্শিত ৮৯ সংখ্যক হস্তলিপিতে বৈস্ত জগরাথ- 

নারাযণদেব, ভ্বিজজ জগন্নাথ, কৃপারাম দত্ত, দ্বল জানকী, বংশীদাস প্রভৃতি ৬ ডনের ভণিতা- 

যুক্ত(২৩) চারুমিহির-কার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে ৮ জন লেখকের রচন! পরিদৃষ্ট হয়। 

বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত পদ্মাপুরাণ নারায়ণ দেব, দ্িজবংশী গভূতি বহুসংখ্যক লেখকের 

ভণিতাযুক্ত। বিজয় গুপ্তের বহুসংখ্যক রচনা-সম্বলিত-_ প্লাটান ছাপা একখণ্ড অসম্পূর্ণ 
পদ্মাপুরাণ গ্রস্থ আমি সম্প্রতি পাইয়াছি, উহার যে অংশ এখন বর্তমান আছে এ অংশের ভিতর 

বিজ্জয় গুপ্ত ছাড়া । ১। চন্দ্রপতি ২। বৈদ্যনাথ দাস। ৪ হরিদাস_-( পুরুযোত্তম দাস) 

প্রভৃতির ভপিত। আছে। আগ্তন্ত ছিন্ন হওয়ার সম্পূর্ণ গ্রন্থে আরও ছুই চার জনের ভণিত। 

ছিল কিন৷ ঠিক বুঝ! গেল না। বরিশাল-গৈল৷ হইতে প্যারীমোহন দাদগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক 

প্রকাশিত বিজয় গুণের পল্মাপুরাঁণ বা মনস-মঙ্গলে জানকীনাথ, কবি কর্ণপুর--পুরুষোত্তম 

প্রভৃতির ভণিতাযুন্ত। চিত্তন্থথ বাবুর বাঞ্গালা পুথির তালিকার ১৩ সংখ্যক পদ্মাপুরাণ 

বৈদ্ত জগক্লাথ (১৬৯৪ শকের গ্রতিলিপি) গ্রস্থের বিবরণে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 

"ইহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা নারায়ণ দেবের ভণিতা, তাহার পর দ্বিজ মনোহর শিবের বিবাহ 

পর্য্স্ত লিখিয়াছেন, তাহার পর বৈগ্ুজগন্নাথের ভণিতা পাওয়া! যাম। ইহ ছাড়া স্থানে স্থানে 

নারায়ণদেব, মনোহর, জানকীনাথ ইত্যাদির ভণিতা আছে। (২৪) চিত্তস্খবাবু থে কয়জন 

কবির নাম এই গ্রন্থে দেখিয়াছেন, তাহার! সকলে এক সময়ের কবি নহে । ইহাদের কাহারও 

কাহারও ব্যবধান দই এক শতাব্দী বা তাহারও বেশী । বাদস্থানও এক জেলায় নহে। এমতা- 

বস্থায় ইহাদের কবিতার একক্র প্রাপ্তির কারণ পরবর্তী সংগ্রহকারের কীর্তি বাতীত আর 

কি মনে কর! যাইতে পারে? আমার সংগৃহীত একথানি হস্তলিপিতে নারায়ণদেব, দ্বিজ বংশী- 
দাঁস, বৈস্তজগন্নাথ প্রভৃতির অতিরিক্ত রতিনাথ, দ্বিজরঘুরাম, ছিগমনোহর, দ্বিজ র্েস্বর, গুরুদাস, 
রামনাথ, হরিবল্পত, মহেশ, কালিদাস প্রভৃতি ৫ জনের নামসংযুক্ত কবিতা আছে। এই 

গ্রকার বনুসংখ্যক লেখকের ভিন্ন ভিন্ন রচন1 সময়ের বর্তমান গগ্রচলিত পদ্মাপুরাণের হম্তপিপি 

(২৯) রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ওয় ভাগ ২য় সংখা। ৭১২৩ পৃষ্ঠা 

(২৩) ময়মনসিংহের কৃষিশিল্প ও সাহিতা-প্রদর্শনীর যুদ্িত নিলরণ 

(২৪) সাহিত্য-পরিবৎ-পরিক1 ১ম ভাগ তয় সংখা।। 



৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষগড পত্রিকা 

সমূহ প্রন্তত তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সংগ্রাহুকগণ বতদুর সাঁধা পদ্মাপুরাণ-বর্ণিত 
উপাখ্যানসকলের পৌর্বাপধ্য ঠিক রাখিয়া রচনা নির্বচন ও সংগ্রছের যতদূর সাধা চেষ্টা 

করিয়াছেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই চেষ্টা সফল হয় নাই। সংগ্রাহকের ক্রটিতে অনেক 

হস্তলিপিতে যথেষ্ট অনামপ্রন্তগড যেন! ঘটিমাছে এমন নহে। অনেক স্থলে হয়ত এমন 
হইয়াছে। এই সকল অসামপ্রস্ত প্রবন্ধকারে প্রদর্শনের ইচ্ছ| রছিল। সংগ্রাহকগণের দোষেই 

পদ্মাপুরাণের হম্তলিপিতে যে প্রকার লেখক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, প্রাচীন বঙগ-সাহিত্যের 

অনেক গ্রন্থের হস্তলিপিতেই এ প্রকার লেখক সঙ্কট-পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে । উহ্াও ঠিক তুল্য- 
রূপ কারণে ঘটিয়াছে বপিয়াই আমার মনে হয়। প্রাচীন পুথির বিবরণ হইতে রূপ কতিপয় 

লেখক-দংকটের বিবরণের দৃষ্টান্ত এস্থলে উদ্ধত করিলাম। ইহা দ্বার! বিষয়টি সহজে বোধগম্য 
হুইবে। (হস্তলিপির পার্থর অঙ্কগুলি তালিকার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা-বিজ্ঞাপক )। 
(১৪) যুধিষ্টিরের স্বর্গারোহছণ (১) কবিষীবর, (২) কবীন্দর পরমেশ্বর ও (৩) 

পরাঞ্গলরার ভণিতীযুক্ত কবিতাসম্বলিত। 

(২৪) বাণযুদ্ধ (১) দ্বিজজয়রাম. ও (২) অনন্তদত্তের ভণিতাধুক্ত। 
(৪৪) নিমাই-সন্নযাস (১) কৰি শঙ্করতট্ট ও (২) মদানন্দের ভণিতাধুক্ত। 

(৪8৭) কালিকামজল, এই গ্রন্থে ভারতচন্দের বিগ্ভার বারমাসীর প্রক্ষেপ 

ব্যশীত (১) ন্ধিঝাম কবিরতব ও (২) আলি 

আকবরের ভিত! পরিদৃষ্ট হয়। 
(৫২) হরিশ্ন্ত্রের দ্বর্গারোহণ (১) মাধব্দাস, (২) মাধবানন্দ ও (৩) মাধবন্থুত 

নন্দ এহ তিন জনের ভণিতাযুক্ত । 

(৮৩) সত্যনারাক্গণের পাচালী (১) দ্বিত্ রঘথুরাম ও (২) দ্বিজ রামকফের 

ভ্ণতাযুক্ত । 

(১৪৯) মুগলুধ (১) রাষরাজা, (২) শ্থামরা নামক দুই জনের 

ভণিত]। 

(২৯৭) মহাভারত (১) যীবর-সুৃত গঙ্গাদান (২) কবিচন্ত্রদাস (৩) 

কবীন্ত্র পরমেশ্বর ও (৪) সঞ্জয় এই চারি জনের 

ভগিতাসম্বলিত পদপূর্ণ। 

(২৮২) রামায়ণ (কিক্িদ্্যাকাণ্ড) (১) কৃত্তিবাদ ও (২, গায়ন সম্পদ রায়ের ভণিতাধুক্ত । 
(৭৮) শ্রীমন্কাগবত (১) উপেন্্রনাথ দি ও পরাণচন্ত্র দাস,এই ছই জনের 

কবিতাযুক্ত (২৫) 

“প্রাচীন সাহিত্যাচাধ্য* শ্রীযুক্ত অঙক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় সম্পাদিত কবিকষ্কণ চণ্ীর 
€ম পৃষ্ঠায়। 

(২৫) প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম ও ২য় অংশ মুমসী অ।বা লকরিম সন্কলিত। 



সন ১৩২১, ২য় সংখ্যা] পদ্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ ৬১ 

প্চণ্ডীর চরিত রচিয়া সংগীত 

দেবকী নন্দনে ভণে।* (২৬) 

কবিতাংশ পরিদৃষ্ট হয়। কবিকন্কণ চণ্ডীতে দেবকীনন্দের এই গ্রকার অনধিকার গ্রবেশ 
লেখক-সংকটেরই অন্ততম প্রমাণ। দেবকীনন্দের এই কবিতা, (তুল্যরূপ ভণিতাধুক্ত ) 
২৩ থানি হস্তলিখিত কবিকম্কণ চণ্ডীতেও দেখিয়াছি । দেবকীনননের এই কৰিতাটি চণ্তীর 

বন্দনা । এই বন্দনাটি অৰিকলভাবে একাধিক পদ্মাপুরাণের প্রাচীন হস্তলিপিতে পাইয়াছি। 

উছাতেও “দেবকীনন্দন ভণে" এই ভণিতাই আছে। ময়মনসিংহের প্রদর্শনীর বিবরণের ৬৭ 

ংখ্যক হস্তলিপি ভারত সাবিত্রী, সঞ্জয় ও দামগোপের ভপিতাযুক্ত। ৭৭ সংখ্যক বাগুঘোষের 

নিমাই-সঙ্সযাসে, নরোত্বম দাসেরও ভণিত। আছে (২) কৃতিবাসের রামায়ণের উৎকৃষ্ট অংশ 

অনদ্দ-রায়বারে কবিচন্্র নামধের় অন্ঞাত মহাজনের ভণিতা। কাশীদদাসের মহাভারতে নিত্যানন্দ 

খোষের রচনার প্রক্ষেপের বিষয়” দীনেশবাবু তাহার স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়।ছেন (২৮) 

এই সকল পরিবর্তনাদির বিষয় পাঠ করিয়৷ সহজেই বুঝিতে পার! যার যে, সংগ্রাহক ও লিপি- 

করগণের হস্তে প্রাচীন কবিগণের রচনার কি দুর্দশা ঘটিয়াছে। এহ ছর্দশার বিষয়-সম্বন্ধে 

দীনেশবাবু লিথিয়াছেন। প্বাহারা প্রাচীন পুথি নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহার! জানেন 

প্রাচীন পুথিগুলিতে একাধিক ভণিতা থাকিলে পরবর্তী পুথি লেখকগণ সর্বাপেক্ষ। বড় কবির 

ভণিত। বজায় রাখিয়া! অপরাপর কবির নাম ক্রমে বাদ দিয়া যান। এই ভাবে ক্ৃত্তিবাসী 

রামাদণে, নারাফণদেব ও বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে এবং অপরাপর কবিগণের নামের 

ছায়ায় ছোট ছোট অনেক কবি লীন হইয়া! গিয়াছেন। ১৫৮৩ থুষ্টাবের লিখিত একথানি 

কাশীদাসী মহাভারতের শৈল্য ও নারীপর্বে ভৃগুরাম দাসের ভপিতা। পাওয়া গিয়াছে।” (২৯) 

প্রাচীন গ্রন্থের ভাষার পরিবর্তনও ঠিক এই ভাবেই ঘটিয়াছে। প্রাচ্যবিস্তামহার্ণৰ নগেন্্র বাবু, 

“জগন্নাথ বিজয় ও কৰি মুকুন্দ” প্রবন্ধের সমালোচনায় প্রাচীন গ্রন্থের ভাষ।র বিষয়ে লিখিয়াছেন 

“ছু'শত বর্ষের প্রাচীন ছইখানি কৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ দেখিয়াছি । উহার একখানি বদ্ধমান অঞ্চলের 

লেখা । অপর খানিতে ভ্রিপুরাবানীর হস্তাক্ষর। গ্রন্থথানি এক ব্যক্তির রচন। হইলেও 

বন্ধমানের পুথিতে রাচ়ের ভাষার রূপ আর ত্রপুরার পুথিতে তদ্দেশ প্রচলিত ভাষার কূপ 

দেখিতে পাওয় যায়। কাব সুকুন্দের জগন্নাথ বিজয় সম্বন্ধেও সেইরূপ খটিয়াছে। * * 

(২৬) প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ ২য় খণ্ড ( কবিকল্কণ) এই কবি'াংশ গীবুক্ত সরোগরপ্রন বন্দোপাধ্যায় এম্ 

এ মহাশয় তাহার মধ প্রকাশিত গ্রন্থ “প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতে।র প্রকৃতি" গ্রন্থের ১* পৃষ্ঠ।য় উদ্ধত করিয়াছেন। 

( কবিকষ্ধণের কোন শ্রেণীর ওস্থ হইতে ইহ! উদ্ধৃত করিয়াছেন সে সম্বঘ্ধে গ্রন্থে কোনই উল্লেখ দুষ্ট 

হইল ন1।) 
(২৭) কৃবিশিল্প ও সাহিত্যা-প্রতর্শনীর মুজ্জিত বিবরণ ( ময়দনদিংহ ) 

(২৮) বঙ্গভাষ! ও সাছুন্য। 

(২৯) বঙভাব।গ সাহিত্য-২য় সংস্করণ ৪৯৬ পৃষ্ঠ। | 

৪১ 



৬২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পব্জিকা 

মুকুনদের জগন্াথ-মাহাত্মোর আর ছুইখানি পুথি আমরা পাইয়াদ্ি। সে ছইখামি হইতে কোনও 

ক্রমে তাহাকে ময়মনসিংহ জেলার লোঁক বলা যায় না। বোধ হয়, ময়মনসিংহের কোনও 

লোক শদেশে ভ্রগল্পাথ-মাহা্াগান করিবার জন্য পুথি নকল করিয়া লয় এবং নকল করিবার 

সময় শ্দেশের কোকফের বঝিবার স্বুবিধা করিবার জন্য ত'হাঁতে শ্বদেশের চিত শবকসকল 

বাইয়া কার্ষোপষোগী করিয়! দিয়াছিল। আমার কথিত অপর ছইখানি পুথির লিপিকারের 

সে এয়োজন হয় নাই, সুতরাং তাহাতে অন্ত প্রদেশের ভাষার আভাসও নাই। বীহাঁরা 
হম্তলিখিত পুথি লইয়! আলোচন। করেন, তাহারাই জানেন যে, একই গ্রন্থ যত পরবর্তী 

লেখকের হস্তে লিখিত হইয়াছে, ততই তাহাতে উত্তরোত্তর মার্জিত ভাষার ব্যবহার দেখা 

যায়।” (৩৯) নগেজ্জবাৰু জগল্লাথ-বিজয়ের লেখক মুকৃন্দকে যে সকল যুক্তি গ্রাদর্শন করিয়। 

ময়মনসি'ছের অধিবাসী অশ্ীকার করিয়াছন, সেই সকল যুক্তির প্রয়োগ দ্বারাই আমি 

প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতোর ভাঁষা-পরিবর্তন-সমস্যাক্৯ সমাধান ও আদামে প্রচলিত পমুকনান্সি 

অথবা শ্বকষি নারায়ণী” নামক পদ্মাপুরাণকে নাঞ্ায়ণদবের বাঁগলা গ্রন্থের আসামবাসীগণের 

উপযোগী পরিবর্তন বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই। 
সংগ্রাহক ও লিপিকরগণের প্রভাব অপেক্ষা প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে গাঁয়কগণের পভাব? 

নিতাস্ত কম নহে। সত্য বট, গ্রায়কগণের কল্াণে অনেক প্রাচীন সাহিত্যের আদর 

আজ পর্য্যস্তও সাধারণের মধ্যে প্রায় অক্ষ আছে এবং প্রাচীন সাফিত্যের অনেক সম্পদ 

আজ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু ইছারা যদৃচ্ছভাবে নান! গ্রন্থ হুহতে কবিতা সংগ্রহ 

করিয়। মূল গ্রস্থের ধ্বংসের যথেই সহায়তা করিয়াছে । ইহাদের উক্ত প্রকার কার্মের ফলে 

প্রাচীন সাহিতালোচন।-কার্ষ্য জটিলতার পরিমাণ কম নুদ্ধি,হয় নাই। গ্ায়কগণের সংশ্রবের 

পরিমাণ প্রাচীন গ্রন্থের অনেক হস্তলিপিতেই দেখিতে পাওয়। যাঁয়। আববুলকরিম সাহেব 

তাহার প্রাচীন পুথির বিবরণে একখানি কৃত্তিবাপী রামায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন । উহাতে 

নিশ্নলিখিত কবিতাটা সংযুক্ত আছে। 

দিন কত অথাস্তরে মন্দাদরি গুনি তারে 

ভশ্চিলেক অনেক বিধান । 

গাএন সম্পদ রায় না কান্দিয় সীতামায় 

এবে ছুঃখ হইব বিমোচন ॥ (৩১) ২৮২ সংখ্যক 

গ্রন্থ রামায়ণ, কিক্িন্ধযাকাণ্ড। 

রামায়ণের হস্তলিপির স্তায়। পল্মাপুরাণের হস্তলিপির উপর গায়কগণের প্রভাব অল্প নছে। 

পল্পাপুরাণের কবিতায় ইহাদের হস্তাবলেপের প্রমাণ নিতান্ত সামান্ত নহে । পল্মাপুরাণ-রচক- 

গণের মধ্যে চন্্পতি নিজেই গায়ন ছিলেন। তাহার রচিত সকল কবিতার শেষে তিনি-__ 

(৩০) সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! ৭য ভাঁগ ৪র্ঘ সংখ্য। ৬৭৬) পৃষ্ঠ।। 
(৬১) সাহিত্য পরিষৎ-পর্রিক। ৩। সংখ্যক প্রাচীন পুথির বিবরণ । 
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গাইল গায়েন চন্দ্রপতি বিষহরির বর। 

নেতার সঙ্গে নাম দেবি বলে কি ভর ॥ 

ইত]াদিরূপ ভণত! দিয়৷ তাহার গায়কত্বের পরিচয় প্রদান করিয়। গিয়াছেন। চন্ত্রপতিকে 

বাদ দিলেও বিজয়গুপ্ত হইতে আরস্ত করিয়া অনেক কবির রচনাতেই গায়েনের কবিতা 

প্রক্ষেপের বথে্ নিদর্শন দেখিতে পাওয়! যায় । বি্লকগুপ্তের রচনার একম্থলে দেখা যার, 

“খিজয়গুপ্ত গায়েন মনসার দাস।” এন্লে এই "গায়েন” শব সম্বোধন-হচক বলিয়া ন! 

ধরলে তাহাকে নিজ রচিত কবিতার গারক বলিস স্বীকার করিতে হয়। কিন্ধ গ্রন্থের 

অন্তান্ত স্থলে এহ ভাবের অন্ত যে সকল কাঁবত1 দেখিতে পাওয়। যায়, তাহ দ্বারা বিক্রয়গুগ্তকে 

গারন বিয়া! স্বীকার করিতে কিছুতেই পারা ষায় না। প্র সকপ কবিতায়__ 

(১) বিজয়গুপ্ত বলে গায়েন হও সাধাহত 

পয়ার ছাড়িয়া বল নাচাড়ীর গীত। ৮ পৃঃ 

(২) ছাড়িমা বন্দন। গায়েন গীতে দেও মন 

পল্ম(বতার বিহা পাল! শুন সর্বজন । ৪০ পৃঃ 

(৩) বিজয়গুপ্ত বলে গাইন কোতুক হুহল তার । ৮৮ পৃঃ 

ইত্যাদি তাবের সম্বেধন দেখিতে পাওয়া যার | নিদ্ধে পেখক গায়ক হইলে কখনই এই 

ভাবের ভণিতার ব্যবহার কারতেন মা । উপরোক্ত কবিতাংপসমুহ দেখিয়া বোপ হয়, গ্রস্থ 

লিখিবার মমকালেই তিনি একজন গীত গান্ককে সংগ্রহ করিয়া ছিলেন অথব! ত।হার কোনও 

বন্ধু তাহার গ্রন্থের গারক ছিল, যাছাকে সম্বোধন কিয়! তিনি এইভাবে কাবতা রচন। 

করিয়াছেন। অথবা পরবন্তী কোনও ধুরন্ধর গায়েন যদৃচ্ছাক্রমে কবিতার প্রক্ষেপ দ্বার 

বিজরগুপ্ডের মস্তক ভক্ষণ করিয়াছেন। এহ মস্তক ভক্ষণের পরিচপন নিম্মোক্ত কবিতায় পুর 

গ্রকটিত। 

(১) গায়েক হয়ে তালধরে গন্মে নান! জাতি। 

বিজয়গুপ্ডে বিয়া! ভাই গীতে দেও মতি । 

(২) গায়েন বন্দি বায়েন বন্দি সঙ্গে পঞ্চ ভাই। 

ঘট ছাড়ি রহ বদি শিবের দোহাই ॥ 

এই কবিতাংশছয়ের সামঞ্জন্ত-সাধন অনেক চেষ্টাতেও করিতে পারা ধান নাই। এই 

ংশ পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত এবং লিপিকরের অনাবধানতাগ বিকৃত বলিয়াই মনে হয়। দীনেশ বাবু 
এই অংশের সামশ্ুহ্ত-সাধনে অপারগ হুইয়। “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যে" লিখিয়াছেন ডুবন্ত দিবা- 

লোক ও উদ্দিত নক্ষত্রালোক যেন্াপ সান্ধা-গগনে মিশিয়া বায়। প্রাচীনকাগের ভিন্ন ভিন্ন 

যুগের কবিগণের লেখাও সেইরূপ মিশিয়। গিয়াছে ।(৩২) গায়কগণ পক্মাপুরাণের হস্তলিপিতে 

(৩২) বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ংর নংগ্করণ ১৬৮ পৃষ্ঠ। | 



৬৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষ€ পত্রিক! 

নান। স্থানে নুতন নুতন কবিভাংশসকল সংযুক্ত করিয়া অর্থাগমের নূতন পন্থাবিষার করিয়া- 

ছিলেন। এ সকল পন্থাবলম্বনে আজ পর্য্স্তও পদ্ম'পুরাণের গায়কগণ স্বত্ব জীবিকারসংস্থান 

করিতেছে। এরূপ কবিত! বিদ্য়ুপ্ড ও নারায়ণ দেবের গ্রস্থ হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল-_ 

(ক/ 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

) 

বিয়গুপ্ত বলে গায়েন ছ্িপম ণি। 
মনস! জম্মিলরে গায়েনে দেও থণি ॥ 

মরেছিল লথিন্দর জিয়াইল পুনি 

লিন্দরের কল্যাণে গায়েকে দেও খণি ॥ বিজয়গুপ্রের পন্মাপুরাণ। 

আন্মন্ত্র ভাবিয়া! লথাইর অ1খিতে দিল চুম্। 

উঠি বসিল লাই ভাঞ্গিল কাঁল-ঘুম্॥ 

চতুর্দিকে দেখে লখাই গ্লেবের দেওয়ান । 

লজ্জিত হইল। লথিনর নাহি পরিধান ॥ 
বিবস্ত্র লথিন্দর নাহিক কাপড় । 

বিপুলার আর্ হইয়া রহিল! লিন্দর ॥ 

লিন্দর রহিলেক লেঙগটা হইয়।। 

যার যেই বস্ত্র থাকে দেহ ফেলাইয়া ॥ 

লখাই লেঙট! আছে সত্তর গোচর। 

এহি সময় পান তবে গাঞ্ানে কাপড় ॥ 

স্মুকবি নারাষণ দেবের সরস পাঁচালী। 

পদবন্দ ছাড়ি বলিব লাচাড়ী ॥(৩৩) 

পুজা সাঙ্গ করি সাধু যক্ডতে দিল! পুর্ণা। 
ভাণ্ডার তাঙ্গিয়া দিল৷ ত্রাঙ্মণে দক্ষিণা ॥ 

গাএশনে পাইল নেত সুবর্ণ টোপর। 

নানারত্ব দান কৈল! রাজ। চন্ত্রধর ॥(৩৪) 

পুজ। পাইল! পদ্মাবতী বাহার কল্যাণে । 
গায়ানে গাইল গীত বিবিধ বিধানে ॥ 

তাসবাকে বর দেউক দ্বেবী পল্মাবতী। 

পঞ্মার চরণে রত রউক সভাপতি ॥ 

বাহার কল্যাণে পুজ1 পাইল! বিষহরী। 
গুণিনে গাইল গীত বহুত বিধান করি॥ 

(৩) চারুমিহির সংক্কওণ ৪৪৫ পৃউ।। 

৩৪) ১২২৭ বঙ্গাবের লিখিত পদ্ম।পুরপের হস্তালপি | 
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পল্প।রচরণে যার মন ভক্তি থাকে। 

পাপ বিমোচন হুইয়! মোক্ষ হয় তাকে ॥ 

বিপদে পড়ি ষে করয়ে স্মরণ । 

সম্পদ হয় সেষে আপদ মোচন। 

কুশলে থাকুক লোক ধন্ম-সভায়। 

আজ্রকার মত হুইল গায়েন বিদায় ॥ 

নারায়ণদেবে কয় নরসিংহ-স্থতে । 
পল্মাপুরাণ গীত সমাপ্ত এছি মতে 

আজি সমাপ্ত হইল পন্মাপুরাণ। 

যেবা গ!য় ষেবা পড়ে সর্বত্র কল্যাণ ॥(৩৫) 

এই সকল কবিতা পাঠ করিলে ইহ! যে গায়কগণ কর্তৃক পশ্চাৎ সংযোজিত, তান! অতি 

সহজেই বুঝিতে পাঁর1 যাঁয়। এই প্রকার কত মহাত্মার হস্ত-চিত্কুই ধে প্রাচীন সািত্যের অঙ্গ- 

শোভা বর্ধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা দাই। আধুনিক সময়েও যে সকল কবিগণের কবিতা 

খুব জনপ্রিয় ও বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে, তাখাতেও এই প্রকার অভিনব পদ-সংযোজন! 

দেখিতে পাওয়া যায় । অকালে পরলোকগত ণঅগ্রজপ্রতিম সুকবি রজনীকান্তের” দেশ- 

প্রসিদ্ধ সংগীত “আমরা নেহাত গরীব আমর! নেহাত ছোট” সংগীতের শেষে একজন 

নৈরাগীকে প্ম্বদেশী তাগারে দেও চাল একমুঠ* এই পদ-যোজনা করিয়। ভিক্ষা! 

করিতে দেখিয়াছি । গাঁয়কগণ *বিষয়-কর্দের পথ” স্গম করিবার জন্তই বোধ হয় পদ্দা।- 

পুরাণে প্র প্রকার পদযোজনা করিয়াছিল। এই সকল মহাত্মাগণ কারণ গৌকব-বশাৎ 
প্রাচীন হস্তলিপিতে ষে সমস্ত পাঠ সংষোগ করিয়াছিল “সাত নকলে তাহার আসল খান্ত।” 

হওয়ায় দীনেশ বাবুর ভ্তায় শক্তিশালী লৌককেও সত্য-নিরণয়ে মহাসমস্তায় পড়িতে হইয়াছিল। 

বিজয়গুপ্তের-- 
*্গায়ক হুইয়। তাল ধরে জন্মে নানাজাতি। 

বিজয়গুপ্ডে বন্দিয়! তাই গীতে দেও মতি ॥* 

এই কবিতাংশের সাঁমগ্গ্ত-সাধনে অসমর্থ হইয়। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "আমরা 

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিগণের শ্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ কর্ম নহে। বিজয়গুপ্ের 

ছল্সবেশে জয়গোপালগণ এঁতিহাপসিক মরীচিক! উৎপাদন করিতেছেন, এই গাড় ভ্রয-লমুদ 

হইতে রত্ব উঠাইতে বাইয়। অনেক সময় শব্ঘখ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ববন্তী কাব্াগুলির 
সায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নান! হস্ত-স্পর্শে নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরি- 

বর্তিত হইয়াছে ।*(৩৬) 

(৩৫) ১২১৫ বঙ্গাবের লিখিত হস্তলিখিত পদ্প।পুরাণ | 

(৩) বঙ্গভাবা ও সাহিতা ২৪ সংস্করণ ১৬৮ পৃষ্ট।। 



৬৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক। 

পদ্মাপুরাণের হস্তপিপিতে পরিদৃ্ই নিম্নলিখিত কবিতাগুলিতে লিপিকর-মাহাত্ম্য পৃ্ণ- 

প্রকটিত। 

(ক) বোলে চন্দ্রপতি জান সুজান। 

দ্বিজ মুকৃন্দের হরণ জ্ঞান॥ ৩৪৮ পত্র 10৩৭) 
(খ) নারায়ণ দেবের বাণি, বিপুল। কহিল! পুনি, 

ভণিলেক বংশীবদন। ৪৪৫ পত্র। 

(গ) নারায়ণদেবে কয়। স্ুকবিবল্পভ হয়, 

রছিলেক দ্বিজ বংগীদাস। 

৪৯ পন্র। ১২১৫ সনের হস্তলিপি পরগণে পুলরিয়। 

(ঘ) কছে কীত্তি হরিদাস, মনসার নিজ দাস, 

পল্মাবতী হউক সহায়। 

তার যত অগ্রবন্ধ, রচিল লাচাড়ি ছন্দ, 

শ্রীপুরুষোত্তম খ্বোষে গায়। 

বিজয়গুণ্ের পদ্মাপুরাণ ২২০ পৃষ্ঠা। 

লিপিকবগণ নানাভাবে আপনাদের কৃঙিত্ের পরিচষ প্রাচীন সাহিত্যের গ্রন্থ-পঙ্ে রন্গা 

করিয়াছেন। পল্মাপুরাণের ছুইথানি হস্তলিপিতে গু মুদ্রিত গ্রন্থে নিয়োস্ত কৰিতাংশ পাওয়! 

গিয়াছে 10৩৮) 

নরছরি তনয় যে নরলিংহ পিতা । 

মাতামহ গুভাকর রুক্সিণীদেবী মাত ॥ 

লেখক যামিনীকাস্ত দান ভাগ্যবান্। 

পল্মাগীত লিখিতে সময় কৈণা দান ॥ 

মঙ্গলচণ্ডীর পাচালীতে _- 

দেবগ্রাম-নিবানী শ্রীকাশানাথ সুতে। 

শ্রীচণ্ডীচরণ যে লিখিছে নুহস্তে ॥ 

রুদ্র-গ্রহ-গ্রহ সন মাঘধী সেই বটে। 

দেবগ্রাম বসতি মা কালিকার নিকটে ॥ 

প্রাচীন পুথির বিবরণ, ২২ সংখ্যক গ্রন্থ ।/৩৯) 

আবাল কিম সাহেব তাহার প্রকাশিত প্রাচীন পুথির বিবরণীর ৩*৬ সংখ্যক হগুলিপি 
জয়দেব দাস প্রণীত “পল্পলোচন-বধ* নামক গ্রন্থের শেষে__ 

(৩৭) ১১৪৭ সনের হস্তলিপি পরগণে হুল । 

(৬৮) চাঁরুমিহিরের সংস্করণ | 

(৩৯) মুন্সী জাব ল করিম সংগৃহীত। 
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জয়ছন্?দ কপি কহে এইমাত্র সার । 

রাম বাণে সর্গে যাইৰ মহিমা অপার ॥ 

কহে শ্রীফকিরচন্দ্র দাস, শীরাঁমচরণে অ।স, 

অস্তকালে রাখিবা চরণে। 

এই কবিতাঁংশ প্রাপ্ত হইয়া লিখিয়াছন-_উদ্ধত প্রবন্ধে বোঁধ হয় লেখক ভ্রমক্রমে 
দেবস্থলে ছন্? লিখিয়া ফেলিয়াছেন, লিপিকরের কি ছুর্লোভ যে, তিনিও এন্থ'শেষে নামের একটি 

ভণিত। দিয়! গিয়াছেন। এরূপে প্রাচীন সাহিত্যের কত মহাজনেরই নাম বিপু হই 

তৎস্থলে পরস্বাগহারকদের নাম বিঘোধিত হইতেছে কে বলিবে 168০) আবাল করিম সাজে 

উপরোক্ত অংশে লেখকের যে ভূল অনুমান করিয়াছেন, তাহ! আমার তত সমীচীন বোধ 

হয় না। কারণ লেখকের নিজের নাম তুল হওয়া কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না, উঠ 

ফকিরচন্দ্র ব' তজ্জাতীয় অন্ত কাহারও কীর্তি হওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা* । দীনেশ বাবু লিখিয়া- 

ছেন, একখ।নি প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমর! একস্থলে এই প্রকার ভণিতা পাইয়!ছি। 

“কহে কবি গঙ্গানন্দী লেখক শ্রীকরনন্দী 1" 

এই গঙ্গানন্দী আবার কে? শ্রীকরনন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের 

আসনে নামিলেন কেন? হম্তলিখিত প্রাচীন পুথির আলোচনায় নন! গ্রকার জটিল 

প্রশ্নের উদয় হয়। অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলেম! ভিন্ন অনেক সময়ই পথ আবিষ্কারের 

অন্য উপায় দেখা যায় না।(৪১) লেখকের এষ্ট প্রকার ছার্লাভ বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্য- 

ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ বলসাহছিত্যে সংক্রামিত হইয়াছে । সংস্কৃত হস্তলিপিতে লেখক মাহায্সোর 

ভুরি ভুরি প্রমাণ বিস্কমান। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ লাইব্রেরী হইতে গকাশিত সংস্কত হস্ত- 
লিপির বিবরণ হুইতে প্ররূপ ছই এক্টি স্থল ছৃ্টাস্তত্বর্ূপে উদ্ভত করিয়া এই প্রবন্ধের 

আপাততঃ উপসংহার করিতেছি । সংস্কৃত কলেজের প্রকাশিত বিবরণীর ৯৩ সংখ্যক গ্রন্থ 

'বিদ্বম্মোদ তরঙ্গিণী” ও ৯৮ সংখ্যক গ্রন্থ “ভর জয়মঙগ ল-টাক।” নানক গ্রন্থের হ্তলিপির শেষে 

লিপিকরের কৃতিত্বের নিয়লিখিত কবিতা সংযোজিত হইয়াছে 10৪২) 

0১ শাকে বেদ হতাশ সিন্ধু শশভূম্মানে মুনীন্বংশকে । 

রাধে কষ্ণ তৃতীয়য়! কুজদ্দনে তিথ্য! গ্রভেরাজঞয়া ॥ 

ইংরাজাক্ষর বাচকাঠ লিখনার্থং বৈ সম! লেখি সা। 

ব্দম্মোদ তরঙ্গিণী স্ুকবিত। যট্শান্ত্র সন্থ। (বা?) দিনী ॥ 

(8) আবাল করি দাহেব লঞ্চলিত প্রাচীন পৃধির বিবরণ। 
(৪১) বঙ্গতাবা ও সাহিত্য ১৪৭ পৃষ্ট।। 
(৪২) 10152701065 081510805 ০1 0১2 52105101017027)05070005, ৮০01 ৮1105922583, 

০৪৪৩ 7০ ৪১৫ 74. 
» ওয়ছলা -» জয়চন্ত্র - জয়ঠাগ হওয়।রই সন্তাবন1। লেখকের হন্যে চন্র ব! চাদ ছন্দ এবং কবি কপির আক্যয় 

ধারণ করিয়।ছে ।_ সম্প।্ক। 



৬৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পল্তিক। 

যদান্ঞবর্তিনা গ্রন্থ! লিখিতোয়ং ছিজম্মনা | 

উরামলে।চনাব্যেন তশ্তবাণী গ্রসীদতু ! 

বিদ্বম্মোদ তরজিণী ৯৩ সংখাক গ্রস্থ। 

(২) গজ-বেদার্রি ভূশাক পৌষেমাদি সিতেদলে। 
প্রতিপদ গুরুবারে চ মাধবরামেন লিখিতং ॥ 

ভট্টিকাব্য জয়মঙ্গল টাক! ৯৮ সংখ্যক গ্রন্থ । 

বর্তমান প্রবন্ধে পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিলেখক, সংগ্রাহক, সংশোধক-লিপিকর প্রভৃতির 

সম্বন্ধে ষে নকল তর্কের অবতারণ। করিয়াছি তাহার মীমাংসা! ভার ম্ুধীসমাজের উপর অর্পণ. 

পুর্বক আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। ইহার পরবন্গী প্রবন্ধে আমি পন্ম।পুবাণের 

ভিন্ন ভির পৌর্বাপর্য্য-অন্স।রে তাহাদের সম্বন্ধ বিস্তৃত আলোচনার জন্ত চেষ্ট1! করিব। শতাধিক 

প্রাচীন হস্তলিপি, বছুসংখা ক মুদ্রিত গ্রন্থ, পদ্ম পুরাণ-সন্বদ্ধের বিবিধ প্রবদ্ধাদি পাঠ দ্বার আমি 

এ পর্যাস্ত ৭৬ জন পদ্মাপুরাণ-লেখকের নাম সংগ্রহ করিয়াছি । উহাদের মধ্যে করেকজনের 

বিস্তৃত গ্রন্থের সন্ধান আমি পাইম়াছি। আর অনেকেরই বিচ্ছিন্ন-পদসমূহের পরিচয় পাইন্নাছি। 

ক্রমে সে সকলের অ'লোচন1 করিব। যে ৭৬ জন লেখকের নাম আমি সংগ্রহ করিয়াছি, 

তাহা নিলে লিখিত হুইল । ৪৩) নিয়লিখিত ৫৯ জনের নাম দীনেশবাবু তাহার তৃতীয় 

সংস্করণ *্বঙগভা'ষা! ও সাফিত্যে্র ৩য় সংস্করণ উল্লেখ করিয়ীছেন। দীনেশ বু সকল নাম 

কোথায় কি ভাবে পাইয়াছেন, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। 
১1 কাণাহরিদন্ত ১১। বিপ্রহদয় 

২। নারায়ণদেব ১২। গোবিন্দদাদ 

৩। বিজয় ১৩। গোপীচন্র 

৪। রঘুনাথ ১৪। বিপ্র জানকীনাথ 

৫1 বছুনাথ পণ্ডিত ১৫। দ্বিজ বলরঘ 

৬। বলরাম দাস ১৪। কেতকাদাস 

৭। জগন্নাথ সেন ১৭। ক্ষেমানন্দ 

৮। বংশীধর ১৮। আনুপচন্তর 
৯। দ্বি্জ বংশীদাস ১৯। নাধারফ 

১৬ বল্লভঘোষ ২৪। হরিদাস 
পি শািপিশীি ২১৯৩ শিশিশিশি শিট পিস তপ্ত স্পা পিপপপ  . 

(৯) লব্বপ্রতিট স।হত্যিক, বর্তমান খ্রহষের অন্ভততম সব. ব-ডিপুটা, কালের যু বিরজকাত ঘোধ 
বি, এ, মহাশয় ময়মনসিংহের "সৌরভ" পত্রিক!য প্রকাশার্থ প্রেরিত পল্মাপুরাঁণ বিষয়ক প্রবন্ধে প্রহট জেলার 
উদ্িয়ষান সাহিত্যিক হবু রজনীর়প্রন দেব মহ।শয় কর্তৃক সংগৃহীত শীহট জেলার ৮২ জন মমসাদ্েবীর গীত- 
লেখকের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করিতাছেন ॥ ইহাদের নামগুলির উল্লেখ ন। করা বর্তমানে,আলোচন।র হবিধ! 

হইল না। আলশীকরি বিরজাবাবু অথব। রজনীবাবু সত্বরই দে অতাঁব বিছুরিত করিবেন। 



সন ১৩২২, ২য় সংখ্যা ] 

২১। কমলনয়ন 

২২। সীতাপতি 

২৩। রামনিধি 

২৪। কবি 5ন্দ্রপতি 
২৫। গোলকচন্দ্র 

২৬। কবিকর্ণপুর 

২৭। জানকীনাথ দাস 
২৮। বর্ধমান্দাস 
২৯। যষ্িবর সেন 
৩৪ । গঙ্গাদাস সেন 

৩১। রামবিনোদ 
৩২। আদিত্া দাস 

৩৩। কষললোচন 

৩৪। কৃষ্ণান্ন্দ 

৩৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস 

৩৬। গুণানন্দ পেন 

৩৭। জগংবল্লভ 

৩৮। বিপ্র জগন্নাথ 
৩৯। জগমোহুন মিত্র 
৪০। জয়দেব দাস 

৪১। দ্বিজ জয়রাম 

পল্মাপুরাণ ও তাহার লেখকগণ 

৪২। 

৪৩ | 

৪৪ | 

৪৫। 

৪৬ | 

৪৭ 

৪৮ ! 

৪৯| 

৫০ | 

৫১ । 

৫২। 

৫৩ । 

৫৪ । 

৫৫| 

৫৬। 

৫৭ | 

৫৮। 

1৯ । 

৬০ | 

৬১। 

৬২। 

৬৯ 

নন্দলাল 
বাণেশর 

মধুসুদন দে 
বিগ্র রতিদেব 
রতিদেব সেন 

বমাকাস্ত 

ভিজ রসিকচন্দ্র 
রাজা রাজসিংহ (মুল ) 
রাঁমচক্র 

রামজীবন বিস্যাভৃষণ 
বিগ্ররামদাস 
রামঙ্দাস সেন 

দ্বিজ বনমালী 
বনমালী দাস 
বিপ্রদাস 
বিশ্বেশ্বীর 
বিষুঃপাল 
স্থকবিদাস ৮) 
নুথ্দাস 
স্রদাম দাস 

দ্বিজ হরিদাস 

উপরোক্ত তালিকার অতিরিক্ত তিনটি নাম দক্ষিণাবাবুর তালিকায় পরিদৃষ্ট হয়। 
বিশ্বনাথ 
শিবানন্ন 

৬৩। 

৬৪ | 

শ৫। গুণাকর 

আমার নিজ সংগৃহীত হম্তলিপিতে উপরোক্ত তালিকার অতিরিক্ত নিম়লিখিত ৮ জনের 

লাম আছে। 

৬৬। বরূতিনাথ 
৬৭। ভিজ রঘুরাম 
৬৮ দ্বিজ রত্বেশ্বর 

৬৯। দ্বির মনোহর 

/ ৭০। 
শ১।| 

প২। 

৭৩। 

গুরুদাস 

রামনাথ 

হরিবল্পভ 
মহেশ 

মালদহের হরিদ(স পালিত মহাশয় তাহার “আস্তের গম্ভীর1” নামক পুস্তকে নিয়লিখিত তিন 

জন লেখকের নাম করিয়াছেন, ইহাদের সকলেরই গ্রন্থ মালদহ প্রচলিত | 

৭৪ | 

থ€। 
তন্ত্রবিভূতি 
জগজ্জীবন / 

৯ 

শু | বিপ্রদাস 

৬সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী । 



কামরূপ-শাসনাবলী--৭ 

ধর্মপালের তাত্্রশোসন | 

আজ প্রায় ৭ বৎসর হইল এই তাম্রশাসনখানি আসাম-প্রত্ব তত্বপারদর্শী লীষুক্ত হেমচজ্্ 

গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে । ইহ'র আবিষার-সম্বন্ধে উক্ত গোস্বামী মহাশয় হইতে 

যেরূপ শুনিক্াছি তাহা! এই। গৌহাটির উরে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তরকুলে পুষ্পভদ্র! নামক 

একটি ক্ষুদ্র নদী আছে--হেমস্তকাঁলে উহার গর্ভভাগ শুফ হুইয়! যায়; তাহাতে গে।-মহিযাদি 

চরিয়। থাকে । একদিন একটা মহিষের খুরাগ!তে মাটাতে একটুকু সামান্ধ গর্ভ হওয়াতে 
অস্থুরীয়াকাঁরের খানিকটা কিছু দেখা গেল। গোরক্মক তাহ! খুঁড়িয়! বাহির করিয়া দেখিল 

তিনখানি তামার পাঁত অস্গুরীয়ক্বার গ্রথিত রহিয়াছে এবং অন্ুুরীয়কের অগ্রভাগে হাতার 
মুখের আকুতি একট। সিল-মোহর রহিয়াছে; তাঙ্নাতে একটি হস্তিমুর্তি থোর্দিত আছে। 

ছুই এক হাত ঘুরিয়া অবশেষে ইহা উপযু ক স্থলেই পৌছিল। শ্রীযুক্ত হ্মচন্দ্র গোন্বামী 

মহাশয। ইহ। দেখিযীই ভীতম্রশীনন বলিমা চিনিতে পারিলেন। তিনি ইতঃপূর্বে বলবন্মার 

তাঁ্শীসনখানি দেখিগাছিলেন এবং..তেহার কিছুট। পাও করিয়াছিলেন । আঁহাতে গুাচীন- 

লিপিসম্থান্ধ তাহার যাঁদৃশী অভিজ্ঞত! জন্মিয়াছিল তৎসাহ্থাষে। তিনি অল্পে অল্পে ইহার সমস্তই 

পর কোনও ব্যক্তির সহায়ত! গ্রহণ না করিয়া, পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তখন আমি গৌহাটি-সাচিত্যান্শীন-সভার অধাক্ষ ছিলাম । এই শাসনের খবর পাইয়! 

হেমবাবুর সঙ্গে ইহার আলোচনা! করিয়াছিলাম এবং ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়। দিয়াছিলাম। 

শযুক্ত হেমবাবু সাম্বাদ এই শাসনখানি গোঁহাটি-সাহিত্যান্থশীলন-সভায় দ্বিতীয় বর্ষের 

আঅধিবেশনবিশেষে পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর ইহ বঙগীয়-সাহ্তা-পরিষদের মাসিক 

কোনও অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হেমচন্্র গোম্বামী মহাশয়কর্তৃক পঠিত হইবার কথা ছিল-_ 
বিজ্ঞপনও প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু দৈববশতঃ তাহা! হইতে পারে নাই। 

যাহ! হউক এই শাসনথানির বার্থ এঈরূপে প্রচারিত হওয়াতে ইহ! নান! প্রবন্ধে 

উল্লেখিত হইয়াছে । * এবং বদ্দিও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোত্ামী মহাশর কাঁরপ-বিশেষে এতদিন 
ইহ! কোনও পত্রিকায় স্বয়ং প্রকাশ করিতে পারেন নাই তথাপি সম্প্রতি তিনি এপিগ্রাফিয়া 

ই্কাতে ইহা ইংরাজী অনুবাদ ও সমালোচনা সহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরাও 

এই শাসনখানি বঙ্গানুবাদসহ আমাদের স্বীয় সমালোচন। প্রকাশিত করা সঙ্গত মনে করিলাম। 

এই শাসন-প্রদাত। রাঞ্জার নাম ধর্মপাল, পিতার নাম হর্ষপাল, পিভামহের নাম প্রোপাল। 

* মালদহ-সাহিত্য-সশ্মিলনে শীবুক্ত গৌপালকৃক দে কর্তৃক পঠিত “প্রাচীন কাষরূপ”প্রবন্ে-_-৬ কৈলা সহর্্ 

সিং কর্তৃক লিখিত “গৌহা!টির নৃতন ভাত্রশীসদ” নামক প্রবন্ধে এবং মল্লিখিত "কাষকপ-রাজমালা” প্রবন্ধে। 



সন ১৩২২, ২য় সংখ্যা)  ধর্মপালের তাত্রশাসন ৭১ 

ইনি আপনাকে নরক-ভগদত্তের ৰংশজ বলিয়। শাসনে পরিচন্র দিয়াছেন এবং পূর্ববপুরুষগণের 

মধ্যে বক্ষপালের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রঙ্ষপালের পুজর রত্বপালের ছইথানি এবং 

প্রপৌন্র ইন্জ্রপালের একখানি তাত্রশানন আবিষ্কৃত হইয়াছে-_-তাহ। সর্বপ্রথম ডাঃ হর্ণলি 

কর্তৃক বঙগীম্-এশিয়াটিক-পোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত হয়। তৎপর এই লেখককর্তৃক 

রঙগপুর-পাঁরষদের অধিবেশনবিশেষে পঠিত হইয়া এই পরিধৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে। 

যাহা হউক ইনিষে বঙ্গপাল, রত্বপাল, উন্দ্রপাল প্রভৃতির পরবর্তী ইহ! শাসন হইতেই 

প্রমাণিত হইতেছে । কেবল ইনি নহেন ইহার পিতামহ গোপাল এবং পিতা হর্যপালও তাহা 

দের পরবত্বী। 

সাহ্ত্য-পরিষত পত্রিকার * প্রত্বতত্বজ্ঞ শ্বগীয় কৈল!সচন্্র দিংহ মহাশয় এই শাসনের 

আলোচন! করিয়াছিলেন এবং তিনি এই ধর্শমপাল ৭৫* খ্র্টান্দে বিস্কমান ছিলেন বলিয়া! %মাণ 

করিতে চাহিয়াছেন। কামরূপ-বাঞজমাল! প্রবন্ধোঁ আমি তাহার এ শিদ্ধান্তের গ্রাতবাদ- 

পূর্বক প্রমাণ করিয়াছি যে, ধন্দপাল অনুমান ১২খ শতাবীর লোক হইবেন। এলে 

মতরাং সেই বিচার করিব ন!। 

বঙ্গের এক ধশ্মপালের তাম্শানন বহুদিন হুইল স্বগাঁর় উমেশচন্ত্র বটব্যাাল মহাশন্প কর্তৃক 

আবিষ্কত ও আলোচিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে এই কামন্বপের ধর্মপালের কোন সম্পর্ক 

নাই-_-তবে একটু সাদৃশ্ত এই দেখা যায় যে, কামরূপের ধর্দপালের পিতামহ “গোপাল* 
ছিলেন--বঙ্গের ধন্্পালের পিতৃনাম গোপাল। 

কামরূপে অপর এক ধর্মপালের তাম্রশাসনের কথ। প্রান্ধ ৭৫ বংসর পূর্বে প্রাণ্ড হওর। 

গিয়াছে। ব্নমালদেবের তাত্রশাসন এশিয়াটিক মসোসাইটিতে পাঠাইবার সময় আসামের 

তদানীং গভর্ণর-জেনারেলের এজেণ্ট জেনারেল পো্কন্স (লখিয়াছিলেন--$ 
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এই ধর্মপাল সেহ ধর্মপাল নেন, তাহার অন্ত প্রমাণ ন। থাকিলেও ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ 

যে, এই সমালোচ্য শাসনে ৩৬ অন্দের কোনও উল্লেখ নাই। 

এই তৃপতির শালনে ছইবার পাঁগ শবেদ উল্লেখ আছে-_“শ্ং্যপাণ ইতি পলকুল- 

প্রদীপ" («ম প্লোক ), এবং “পালাদ্বয়ামুজরাবঃ কবিচক্রবালচুড়ামণিক পিত পর্ববক লাকলাপঃ 

+ ১৩১৯ প্রথম সংখ্য। (১৯শ ভাগ) 

1 সাহিত্য-পরিষৎ-পর্রিক। ১৩২* ভৃতীরসথ্যো ১৮৯--১৯৪ পৃঃ 
1 এশিয়াটিক লোলাইটির জর্থাল ১৮৪* খষ্টা। 



৭২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষ পত্রিক। 

শ্ীধর্দটপালো নৃপতিঃ* (৮ম শ্লোক); আবার স্থানান্তরে আছে, “কামরূপনগরে নৃপোই- 

ভবজ্ধন্মপাল ইতি সান্বয়াহবয়ঃ 1৮ অথচ ইনি যে নরক-ভগদত্ব ব্রঙ্মপালার্দির বংশজাত তাহ! 

স্পষ্টই এই শাসনে রহিয়াছে । এতৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্তক। 
রত্বপালের তাম্রশাসনে এবং ইন্দ্রপালের তাম্রশামনে 'পালকুল+ ব। “পাপান্বয়ের" কোনও 

কথ! নাই। রতুপালের তাআশাসনে বরং একথা আছে ষে, সালম্তস্ত প্রভৃতি শ্লেচ্ছ-রাজগণ 

একবিংশতি জন পর্যন্ত যাজত্ব করিয়া গেলে পরে তাহাদের সম্তানসস্ততির অভাবে প্রজার 

রদ্বপাগের পিত। ব্রক্মপালকে নরকবংশীয় জানিয়! সিংহাসনাভিষিক্ত করে।* 

তবে এই ধর্পাল নিজকে ব্রহ্মপালাদির বংশজ বলিয়াও পালবংশের কথ! পাড়িগেন কিরূপে? 
আমাদের বোধ হয় ব্রন্ধপাল, হত্বপাল, পুরন্দরপাল ও ইন্দ্রপাল তত্পর গোপাল, হর্ষপাল এবং 

ধর্মপাল এইরূপ ক্রমান্বয়ে কয়েকপুরুষ পর্যন্ত পপাঁদ” শবটি থাকায় গড়ে পালোপাধিক 

নৃপতিগণের অন্থকরণে এই কামরূপ-গুপতিও আপনাকে পালবংশীয় বণিয়। খ্যাপিত করাট। 
গৌরবজনক মনে করিয়াছিলেন । অথবা এমন হইতে পারে যে, যেমন আঙঞ্জকাল দেবাধাঁয়, 

একই মুলপুরুষের ছুই শাখাতে ভিন্ন ভিন্ন কৌলিক উপাধে গ্রহণপূর্বক ৫৫হ 'রাম্নবংশ”, কেহ 

£চৌধুরীবংশ+ ইত্যাদি হুইয়! পড়িগাছেন, এই পালবংশও তাদৃশ ব্রঙ্গপাল নরকবংশের যে 
শাখায় উৎপর সেই শাখার ব্যক্তিগণ পাল” এই উপাধি ধারণ করিয়া আমিতেছিলেন। ফলতঃ 

“পাল” একটি রাঞ্জোচিত বিশেষণপদ মাত্র। 'পালম্তি ইতি পালঃ,; রাজা তাই “ভূপাল? 
'ক্ষিতিপাল” নামে খ্যাত । 

এপর্যাস্ত কামরূপের গ্রাচীন ভূপতিগণের ধত শাত্রশাসন আলোচিত হইয়াছে, অন্মণ্যে 

ভাস্করবর্্মার শাসনখানি সর্বাপেক্ষা! প্রাচীনতম এবং এইথানি সর্বাপেক্ষা আধুনিক । তবে 

বৈস্তদেবের তাম্্রশনন এতদপেক্ষাও অর্বাচান বটে। কিন্তু এ শাপনখানি কমরূপের তাম- 

সন্বপ্ধীয় হইলেও ইহা কামন্ধপ রাজবংশের কোনও ভূপতিকর্তৃক প্রদত্ত না হওয়াতে কামরূপ- 

শাঁসনাবলীর সস্ততূক্তি করিশে প্রবৃত্তি হয় নাই। 

অতএব কামরূপ শাসনাবলীর আলোচন। সম্প্রতি এখানেই শেষ হইল। 

শ্পল্পনাথ দেবশর্ম। 
ূ 2225525255525556-225285242 

«* এবং হংশক্রমেণ ক্ষিতিসথ নিখিলাং ভুণ্তত।ং নারকাণাং 
রাজ্ঞ।ং ম্নেচ্ছা। ধিনীথে। বিধিচলনধশদেষ জগ্াহ রাঞ্যষ্। 
সালস্তপ্তঃ ত্রসেহস্য। পিছু নরপতয়ে! বিগ্রহ্ন্তস্তমুখ্যাঃ 

বিখ্যাতাঃ সংবতৃবুদ্বিগ্রএণতদপতাসংখায়! সংবিভিন্ন।ঃ ॥ 
নির্বংশং নৃপমেকবিংশতিতমং শীত্যাগলিংহ।তি ধং 
তেথাং বীক্ষ্য দ্িবং গতং পুনরছে! তৌমে। হি শে যুজ্সাতে। 
'ামীতি প্রবিচিন্ত্য ততপ্রকৃতয়ো তূভায়রক্ষাক্ষমং 
সাগস্ক।াৎ পরিচক্রিরে মরপতিং খ্রব্রহ্ষপালং হি বং॥ 

রত্বপালের তারশাসন »ম ও ১*ষ শ্লোক। 
( রঙ্গপুজ লাহিত্য-পরিঘৎ-পত্রিকা ১৩২২১ সংখ )। 
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কাঁমরূপ-শাসনাবলী--৭ 

ধর্মপাঁলের তাম্তশৌসন 

(প্রথম ফলক) 

১ স্বস্তি। শ্রীমান্ স ক্রোড়রূপো (১. জয়তি বস্থুমতীমণ্ডলালীঢ়দংই্ঃ 

| 

৩। 

৪ 1 

€। 

৭ । 

পোঝোৎকীর্ণাপ্রিচক্রঃ খুরযুগ 
শিথর ক্ষু্ (২ পাঁতালপস্কঃ। 

বেগব্যাক্ষিপ্ত (৩) বিশ্ব-গ্রলয়জপবনৈর্যস্ত (৭; নিশ্বাসবাতৈ 
ভূয়োভূয়ঃ ৫) গর 

তামাত্তিমিমকরকুলাঃ পীতম্ক্ত£ সমুদ্রাঃ ॥১ 

আপীক্ল. পে! নরক ইত্যবনি প্রস্থতঃ * 

স্নুর্বরাহুব 

পুষে (৬) গরুড়ধ্বজন্ত | 

তশ্মাপ্তভৃব ভগদত্ত ইতি গ্রসিদ্ধঃ * 

রাঁজন্যচক্রপরিচুম্বিতপাদপল্সঃ ॥২ 

ত 

শ্রিরেব মহান্বয়ে (৭) নয়নিধো শ্রীবহক্গপালাদয়ে! 

ভূত যে নৃপপুঙ্গবাঃ কথর়িতুং তেষাং গু 

গান কঃ ক্ষম:। 

যেনাস্মাকমদৃষ্টপারনহিমোপাধ্যানমুঢ়াত্মনাং 
জিছৈবক1 ন সহশ্রধা প্ 

ধ5লি প্রজ্ঞাপি ব! হৃষ্যতি ৮) ॥5 

তহ্ব'শে নৃপতির্বভৃব (৯) নয়বান্ ধর্মে নিবন্ধাদরঃ 

জীগোপা 

* চিঞ্চিত স্থলে *) বিসর্গ ছিল না; যুড়িয়া দেওয়া! হইরাছে। 

(১) যুলে আছে রুপে! । (২) মূলে আছে থুগো। . ০৩) সুলেজাছে 'ব্যাক্ষিষ্ট।। 

(ঃ) যুলে আছে “প্রশ্নজপবনৈ বন্ঠ'। (৫) মূলে জাছে 'বাতৈ তুর? । 

(৬) বুলে আছে “বপুনে। ॥ (৭) মূলে আছে “মহন্ত? (৮) বূলে জাছে “ষাতিং) । 

(৯) মূলে আছে 'ততগ সে নৃপতি ব্যদুবঃ । (১১) বুলে আছে 'রুদ্ধাং' | 



৭8 রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষণ পান্রকা 

৮। ল ইতি গ্রতাপদহনপ্রষ্টদ্বিংকাননঃ। 
ন্তাস্ভাপি নুধাসহোদ্বরগুপগ্রামোপরুদ্ধা (১২) 

ন। ততিঃ 

বর্গ গুণহংস (১১) সঙ্গরভজিতৈঃ ফেপৈরিবোপন্ন, তা (১২) ৪ 
পত্ধী বভৃব নৃপতে | 

১৪। নয়না(১৩,.ভি ধান 

তন্ত প্রপি্ধ (১৪) মহসো মহনীক্কীর্তিঃ। 

তাভয। মজায়ত জগজ্রয়নগীত কী 

১১। র্তিঃ 

শ্রীহর্ষপাঁণ (১৫) ইতি পালকুলপ্রদীপঃ ॥ 

তশ্মান পে! ভুবন (১৬) গীতগুণাভিক্ামে 

ধর্ম্দৈকদত্ত (১৭) 

১২। হৃদয়োজনি ধর্ম্মপালঃ। 

ষশ্মিন্ মুখাধুরুছকোবরজোভিবাস (১৮) 

লুক্ষেব বাগভগব 

১০। তী চিরমধুাবাঁস (১৯)।৬ 

ছে ভাবিনে নৃপতয়ঃ প্রণয়েন যাল্ত 

জীধর্্মপালনৃপতেঃ শৃণুতে 

১৪। তি ধৃন্সম্। 

বিছ্যচ্ছটাচপলরাজ্যমৃযাঁভিমান 

ত্যাজ্যঃ * (২১) কদাচিদপি তিগ্ান্থখো ন ধর্ম ॥* 

১৫। পালান্বয়ান্তুজরবিঃ কবিচত্রখাল 

চূড়ামণিঃ * কলিতসর্ব (২২) কলাকলাপঃ। 

শ্রীধর্মপাল (২৩) 

(১১) মুলে আছে 'হর্গঙ্গাং গুরুহংস, | (১২) মুলে আছে 'প্লতাং। 

(১৬) যূলে আছে লৃপতে নয্লন।?। (১৪) মুলে আছে তত প্রসিদ্ধিঃ। 

(১৫) যূলে জাছে 'ইহর্ষমাল' ; কিন্তু 'গোপাল' ও 'ধন্মপালে'র সঙ্গে মিল রাখিষার দন্ত 'পাল' করা গেল। 

(১৬) মূলে জাছে 'তল্মানৃপোতবন?। (১৭) মুলে আছে 'ধর্শেকদত্ত'। 

(১৫) মুলে জাছে 'গাস'। (১৯) মূলে আছে “মন্ধবাস'। 
(২) মুলে আছে “প্রহেণঃ। (২১) মুলে জাছে “মৃবাতিমনঃ ত্যাজা'। 

(২২) মুলে আছে 'নবধ'। (২৩) যুলে জাছে 'বর্দপল। | 
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৯ 

২ | 

৩। 

৪ | 

ণ। 

৮ | 

৯ | 

( দ্বিতীয় ফলক-_ প্রথম পৃষ্ঠ। ) 

নৃুপতি গুপরত্বসিদ্ধু 

রেতাং প্রশত্তিমকরোদবদাতকীর্তিঃ।৮ 

স্বস্তি প্রাগ জ্যোতিষা(২৪,ধিপত্যসংখ্য।তা প্রতিহন 

তদ গুক্ষয়িতাশেষ(২৫)বিপুপক্ষপ্রীবারাহপরষে 

শ্বর (২৬) পরমভট্টারকমহা রাঁজাধিরাঁজ (২৭) শ্রীমন্ধন্্পাগব 

শ্দেবপাদাঃ কুশলিনঃ (২৮) ॥| শ্রীমধুহ্দনসত্ক- 

গুহেশ্বরদিগ ডোলবৃদ্ধগ্রামভূমে 
যথাযথ সমুপন্থিতবিষয়করণব্যাবহারিক 

প্রমুখজনপদান্ রাজরাজ্ঞীরাণকাধিক্ক ভানন্তান পি 
রাজন্তক (২৯) রাজপুন্ররা দবল্লভ গ্রভৃতীন্ যথাকাল 

ভাবিনে! পি সর্বান্ মাননাপুর্বকং সমাদিশস্তি বিধি 

তমস্ত ভবতাং ভূমিরিয়ং বাস্তকেদারস্থলজল 

গোপ্রচারা বহরোধ্যুষি তা (৩০) যথা সংস্থা! শ্বদীমাপর্যাস্ত 

হু্তিবন্ধ 

নৌকাবন্ধ'চীরোদ্ধরণদাগুপাশিকোপরিকরনান! 
নিমিত্বোৎথেটনাদিহস্ত্যশ্বোস্্র (৩১) গে! 

মহিষাজ্াবিক গ্রচারজল্থল প্রভৃতিবিনিবারিত (৩২) 

সর্বপীড়া শাসনীকৃত্য। 

খ্যাতিপুন্তভিধমন্তি স ছবিজ 

ব্রাজভূবণমধর্দদূষণম্। 

গ্রামরত্ব মতিষত্বনির্মিতং 

ধর্ম 

(২৪) মূলে আছে 'প্রাগ, জোতিব।।। 

(২৫) যুলে জাছে 'ক্ষরিতাসেস। (২৬) মুলে জাছে 'পরমেশর।। 

(২৭) মুলে আছে 'মহারাধিরাজ?। (২৮) মুলে আছে 'কুষলিনঃ,। (২৯) মুলে আছে 'রাজযর়ক'। 

(৩০) মুলে আছে 'সথলজগো প্রচারাবন্ষরান্ধসিত।'। 

(৩১) মুলে জাছে হত্তিস্বোক্ট ( এই পাঠের নর্থ 'হন্তী কুকুর, উট্ট' হয়। কিন্ত বোধ হয় ইছ! শাননের 

অভিপ্রেত নছে )। 

(৯১) দুলে আছে 'প্রভৃতিনিবিমিব।রিক' । 



৭৬ 

১৬ 

১১। 

১২। 

১৪ । 

১৫। 

১৬। 

(৩৩) 

(৩৪) 

(৩৫) 

(৩) 

(৩৭) 

(৩৮) 

(৯) 

জাকাল হয় 

(৪৭) 

রঙ্গপুর-শাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

ন্দির মিব প্রজাশ্জ। (৩৩) ॥১ 

হোমধুমবলয়ে বিয়দগতে 

বযজনাং ক্রুতুষু কালিকাভ্রমাং। 

যত্র ভম্বরমকাগণ্ডতাও্বে 

তেনুকন্মখশিখাঃ শিখগ্ডিনঃ ॥২ 

দ্বিজানাং দন্ধন্্দগ্রথমপথিকানা(৩৪)ষ 

মুদিনং 

ত্রিসন্ধ্যং স্নানার্থং প্রশমজপপাপক্ষয়ন্কতাম্। 

চতুর্বেদীপাঠধবনি রতম্থু বাচালয়তি যং 

ষমীগঞ্গাসঙ্গোচ্ছলিত (৩৫) জলকক্জ্লোলবহল; ॥? 

মাধ্যন্িন যজুর্বেদি (৩৬) নুরমৌদর্গল্যগোত্রজাঃ 

তন 
রৌভথ্যমৌদগল্ঠাঙ্গিরসপ্রবর দ্বিজাঃ॥8 

গোষ্ঠেষু ধামন্ু বনেষু চতুষ্পথেষু 
রথ্যান্ন বীথিষু (৩৭) মথে 

যু স্থরালয়েষু। 

অস্তাপি পিগুতরলব্বস্থধাসনাভো 

বিশ্বানি যদ্গুণগণে! মুখর 

করোতি !৫ 

তন্বংশ।(৩৮)দজনিষ্ট শিচরিতো বিপ্রেশ্বরো! ভাস্বয়ো (৩৯) 

লঙ্ীবার(৪*)রবাহনাহ্বয় 

যুলে আছে 'গ্রজাস্থজৎ/। 

মূলে আছে 'প্রথপধিকানা;। 

মূলে আছে “সঙ্গ ংসলিত” | 

মূলে জাছ 'বভূর্বেদী। 
মূুজো জাছে 'বীথাধু, ( ইহ! অশুদ্ধ নছে, তবে ইহাতে ছন্দোভঙল হয়)। 

মূলে আছে 'তদ্বংস।। | 

মূলে জাছে 'ভান্করঃ ইহা! যে ন। হইতে পারে তাহ! নে; তবে “বিপ্রেশ্বর শব্দের সন্ধে অনৃপ্রাস 
না। 

মূলে জাছে 'লঙ্বীমার!। 
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১ 

| 

৩। 

€৫। 

| 

৭ 

৮৮। 

(দ্বিতীয় ফলক--দ্বিতীয় পৃষ্ঠা ) 

স্থতঃ সম্যক কলাভিযু্তঃ। 

মীমাংসানয়মাংসলীকৃতমতি শচাণকমাণিকো। ভূ 

ংশোত্তজম 

ণিঃ শ্ুতিস্থতিপণপ্রস্থানপাঞ্চব্রতঃ & 

আবাভিধ! রুচিররূপধরাথ কন্ত। 

ধন্তাকৃতিবিমলবংশভব (৪১) বতৃব। 

তনস্যাঃ করেণ স করংজগুহে গৃহস্থ 

ধন্মায় কঙ্কণধরং ধূতকম্কণেন ॥৭ 

আচার চারুচরিতো৷ 

হরিতো। গুণৌঘৈঃ (৪২) 

সর্বন্থদাননিরতো বিরতো বিমার্গাৎ। 

তাভ্যাং বভৃব তুনয়ে! বিনয়োপপন্নো ধন্তে। 

তি সন্দরতনঃ স্থতম্ঃ প্রসিদ্ধঃ॥৮ 

সৌভাগ্যরত্বগিরিবিদ্রমবন্তবলী 
লাবণ্যপন্কভববালমূপ। 

লষষ্টিঃ 

আনন্দকন্দলতিক। মুগশাবনেত্রা 

নেজ্রাভিধ। কিল বভৃব তদীয়পত্ী ॥৯ 

তাভ্যাং স্ুতঃ 

সকলবি প্রকুল গ্রদীপঃ 
শ্রীমান্ বভৃব মধুসুদননামধেরঃ। 
বে! বাল্যতঃ প্রভৃ 

তি মাধবপাদপল্প 

পৃজাপ্রপঞ্চরচনাং রুচিরাঁং (9৩) চকার ॥১* 

তন্চানঘ প্রণয়ভাগথ ধর্মভার্য। 

না 

(৪১) মূলে জাছে 'বংশভর। ৷ 

(৪২) মুলে আছে 'গুপোখৈঠ। 
(৪৩) মুলে আছে 'রচনারুচিরং ( রুচিরং ক্রিয়াবিশেষণ করা বার )। 

১১ 
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রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষ পত্রিকা 

ধর্যাকৃতিঃ শতধুতে (৪৪) রচনৈব কাপি। 

উত্তস্ত (8৫) বালহরিণীচলনেত্রপত্র! 

পঞ্ছেতি ফুল্লশতপত্র 

সম্ধী বব ॥১১ 
কামরূপনগরে নৃপোষ্ভব 

বন্দপাল ইতি সাঘয়াহবযঃ। 
যস্যকীর্তিবরট! জগজ্জরৎ 
পা 

গ্ররোদরগত। প্র (৪৬) রাজতে ॥৯২ 

দিগ ডোলসংযুত গুহেঙ্বরনা মধেয়াং 

তন্মৈ দদৌ দশসহত্রভ 
ৰাং ভূবং সঃ । 

শ্রীধর্্মপালনৃপতিঃ (৪৭) প্রগ্ুণাবদদাত 

চিন্তায় শাসনতয়! মধুত্দনায় ॥১৩ 

নালংকতিজ্ঞত্বকবিত্বশব 

বিত্তা (৪৮) দ্িতঃ শ্রীঅনিরুদ্ধনাম!। 

সদন্ববায়স্ততিপু 

প্যলোভাৎ 

প্রশস্তিমেনাং রচয়াং চকার 0৩1১৪ 

_ তক্ষকার (৪৯) শ্রীবিনলেন খনিতমিতি ।০। 

পুরুজিবিষয়াস্তঃপাতি (৫*) ধান্তদশসহশ্রোৎ 
পত্তিকগুহে্শ্বরদিগ ডোলবৃদ্ধগ্রামভূম্য 

পরৃষ্ট। ++ ৫৫১) 

( তৃতীয় ফলক ) 

অন্তাঃ (৫২) সীম! পুর্কেণ নোককডেব্বরীপাল 

গোবাডভোগলিণাক্ষে রভৃপীয়ি ক্ষেত্রালি (৫৩) * * 

মূলে জাছে “সহ্ধৃতে। (৪৫) মূলে আছে "উন্নত? | (৪৬) মুলে আছে 'গমান। 

মুলে আছে “নৃপতিং, (৪৮) মূলে মাছে 'বিত্বা!। (৪৯) যুূলে আছে 'তখকার' 

মূলে আছে 'পাতী? । (৫১) এই স্থানে কর়ে+টি অক্ষর ক্ষয় পাইয়াছে ঘোষ হয়। 

এখানেও 'অ? অক্ষরটি ( অন্ততঃ) লোপ পাইয়াছে। 

এখানে “ক্ষেঅ।? পধ্যস্ত পড়া বাক্স 



সন ১৩২২, ২য় সংখ্যা] ধন্মপালের তান রশাপন ৭৯ 

২। 

৩ ০০ 

৫। 

ঙ। 

৭ 

* * (৫৪) গোদক্ষিণগ! ততুসীয়ি সোব্বড়িপুফরিণী 
পশ্চিমপাঁটা খগ গালিঃ। চম্যলাজোপী 

পশ্চিমকূলানি পূর্বগ! গৌগল্লনদী দক্ষিণ 

কুলং। দক্ষিণগ! তড়ুসীয়ি নেক! 

দেউলি সিক্গভিজোলেটা। পূর্বদক্ষিণেন (৫৫) 

বাদিজ্জুরতিভূড়ী। দক্ষিণেন নেকশর্দ্মা তস্য 

দক্ষিণপশ্চিমেন থগ্গা(লিঃ। পশ্চিমেন 

অবঞ্চিকৈ বর্তানাং(৫৬)ছকুক অবঞ্চতৃ সী 
ম্ি। থৈসাভোত্তিচাকোজাণ। পারলি 

মুণ্ডাঃ। পশ্চিমোত্তরেণ তঙ্ভুলীয়ি বং 

শা (৫১)ভ্্রয়ঃ। উত্তরেণ তদ্ুদীয়ি (৫৮)। দিজ 

মকাজোল দক্ষিণকৃলস্থনৃব 

পর্দারুমুণ্ডঃ | উগ্রাপ্রগ! (৫৯) বক্রানুবক্রেণ ততঃ । 

মান্লোসৎকশামননো 

কনড়াতৃম্যোঃ সীয়ি দিজমক্কার্ছত্রোতঃ (৬) 

পূর্ববোত্তরেণ ততঃ ॥ নোকডেববরীম। 
লভোগতঅলিসনাক্ষেত্রভূম্যোঃ সীন্ধি (৬১)। 
ছিজমকাজো ল্যন্ধ (৬২)। মধুরাশ্বথমুণ্ডশ্চ। 

সিল্ 
পরাগ জ্যোতিধা ধিপতি শ্রীমঞ্ধর্মপালবর্ধদেবস্য। 

বঙ্গানুবাদ 

গস্কি। প্রীমাম্ বরাহক্ষপধারী নারায়ণ জয়যুর্ত হউন-_বিনি দত্তদ্বারা তৃমণ্ডল ক্ষত 
করিয়াছেন )--বীহার তৃণ্ডাগ্র হার! পর্বতসমূগ উতক্ষিপ্ত হইয়াছে? ধাহার খুরঘয়ের অগ্রভাগ 

স্বায়! পাতালপ্রদেশের কর্দীম মন্দিত হইয়াছে; ধাহার নিশ্বাসবাদু বেগন্ধার! ব্রচ্জাণ্ড তোলপাড়- 

(৫5) এখানে ছুএকটি অক্ষর পড়ি গিয়াছে। 

(৫৫) খুলে জাছে 'পূর্ববক্ষিণে' । (৫) গুলে আছে “কৈবর্তানা! । 

(৫৭) পূর্ব পংক্কিতে 'ব' এবং পরপণক্তিতে €€শ।' লেখ! আছে। 

(৫৮) মুলে আছে “সী়িঃ 
(৫৯) যুগে গাছে 'উগাগ্রগা' । (৪,) খুলে জাছে 'সক্কান্ধলোতঃ*। 

(৬১) সুগে আছে '“সীমি। (২) দুলে আছে ““[হলমকাজোলাদ্ব:”। 
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কারক প্রলয়কালীন বায়ুর সহিত বিক্ষু্ধ তিমিরমকরসন্কুণ সমুদ্রগুলিকে যেন বারংবার পান 

করিয়া রেচন করিয়াছে । ১ 

পৃথিবীকর্তৃক প্রস্থত বরাহরূপী ভগবান্ বিষুর পুজ্র নরকনামক রাঁজ। ছিলেন; তাহ। 

হইতে রা্জন্তবর্গক্তৃক চুম্বিতচরপকমল ভগদত্ত নামে প্রসিদ্ধ রাজ! জন্মগ্রহণ করেন। ২ 
রাজনীতির আধারস্বরূপ দেই মহাবংশে ব্রঙ্ধপাল প্রভৃতি যে সকল রাজা জনি 

গিয়াছেন তাহাদের গুণাবলী কে বর্ণনা করিতে পারে? যেহেতু তাহাদের মাহাস্ম্যব্যপ্রক 

উপাখ্যানসমূহের পার দেখিতে না পাইয়া! বিমুড়ন্বভাৰ আমাদের পিহ্বামীআর একটি, সহজ 

নহে, আবার বাক্যপ্রয়োগে প্রজ্ঞাও প্ফুর্তি পায় না। ৩ 
সেই বংশে নীতিপরায়ণ ধর্মে আদরব!ন্ শ্রীগোপালনামক বাজ! ছিলেন; যাহার প্রতাপা- 

প্লিতে শক্র-ক।নন দগ্ধ হইয়াছিল) ধাহার হধাসদৃশ গুণগ্রাম ঘার। রুদ্ধ প্রসর! ্বর্স্থা মন্দাকিনী 
যেন রাজহংসদিগের সংগ্রামে পরাজিত ফেণরাশির স্বর! উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন। ৪ 

সেই প্রসিদ্ধ তেজঃসম্পনন রাজার পুজাহ্কীর্তিযুক্ত! নয়নানায়ী পত্বী ছিলেন? তাহাদের 

পালকুলপ্রদীপ ত্রিতৃবনব্যাপ্ত কীর্তিসম্পর শ্রীহ্ধপাল নামধেয় পুক্র জন্মিরাছিলেন। ৫ 

তাহা হইতে ধর্দপাল জাত হইয়াছিলেন; যাহার মনোহর গুণাবলী ভুবনবিখ্য/ত ছিব; 

ধাহার চিত্ত একমাত্র ধর্ম্দে সমর্পিত হইয়াছিল 7 যাহার মুখপন্মকোষপরাগ গন্ধে প্রলুব্ধ হুইয়াই 

যেন ভগবতী সরন্বতী তাহাতে চিরতরে অধিষ্ঠিত! হুইয়াছিলেন। ৬ 

হে তবিষ্য নৃপতিগণ, রাজা ধর্মপালের সপণর় এই যাক্র। ষে আপনার! গুচন; বিছা 

চটার স্তায় চঞ্চল এই রাজত্বের বুখাভিমান পারত্যাগ কর। উচিত, কিন্তু প্রবল মুখাবহ ধর্ম 

ত্যাজ্য নছে। ৭ 

পালবংশকষ্লরবি কবিমগুলচুড়ামণি সমন্ড কলানুশীলনকারী গুণরত্বাকর নির্্শলকীর্থি 
রাজ শ্রীধর্দপাল এই গ্রশন্তি প্রদান কারয়াছেন। ৮ | 

স্বস্তি। প্রাগ জ্যোতিষ রাজ্যের আধিপত্য দ্বার! বিখ্যাত অগ্রতিহতশাসন অশেষরিপুপক্ষ- 

বিন্বাশক শ্রাবারাহুপরমেশ্বর পরমভষ্টারক মহারাজাধিরাঙ্গ শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেৰ কুশলী ।* 
প্রীমধুস্থদনাধিট্টিত গুহেশ্বরদিগ্ভোলবৃদ্ধ গ্রামতূমিতে বথাষথতাবে অবস্থিত বিষয়কারী ও 

ধাবহারিক প্রমুখ জনপদবাসীদিগকে, রাজ। রাজ্জী ও রাণকসম্বন্ধীর় ব্যক্তিগণকে অন্তান্ত রাজন্ত- 

বর্ম, রাজপুত্র, রাজবন্ঈভ গ্রভৃতিকে, যাহার! ভবিষ্যতে অধিবাসী হইবেন তাহাদিগকে, সমস্ত 

লোককেই সম্মাননাপূর্ধক আদেশ করিতেছেন। 
আপনাদের ইহা জানা থাকুক যে এই ভূমি বাড়ী জম স্থল জল গোঁবাট আবর্জনা গ্থান- 

যুক্ত1 যখাসংস্থা, আপন সীম পর্যন্ত বিস্তৃত, হস্তিবন্ধ নৌকাবন্ধ চৌঝোদ্ধরণ দণ্ডপাশোপবীবী 
উপরিকর নানানিমিত্তক উৎথেটনা্দ হস্তী অশ্ব উদ্ গে! মহিষ ছাগলাদির প্রঙ্জারহেতৃক 
জল স্থল প্রস্তুতিতে পীড়াদায়ক সমস্ত বিষয় নিবারণপুর্ষক এই শাসনের বিষনীভৃতত ককির1 
(দিলেন )। 
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ব্রাহ্মণসমুহকর্তৃক অধুধিত অধন্দ্াচরণত্বারা অকলুষিত প্রজাপতিকর্তৃক অতিষত্রে নির্শিত 

ধর্মমনিরের স্তায় খ্যাতিপুনি নামক একটি গ্রাম আছে। ১ 

বে স্থানে যাজ্িকগ্গণের যজ্ঞে হোমাগ্রিজাত ধূমরাজি আকাশে উদ্খিত হইলে কৃষ্ণমেঘ ভ্রমে 

উদ্ধাশিথ ময়ূরের! অকালে নৃত্যাড়স্বরে প্রবৃত্ত হইত। ২ 

সদাচার-পথের শ্রেষ্ঠ পথিক প্রশমমন্ত্রজগন্বার| পাপক্ষয়কা রী ব্রাঙ্মণগণের প্রত্যহ ত্রিসন্ধা!- 

কালে চতুর্বেদ-পাঠধবনি, গঙ্গাধমুনা-সগমে উচ্ছলিত বিশাণ জলকল্পলোলের সায়, যে স্থানকে 

খআভিশর মুখরিত করিত | ৩ 

যভুর্কেদীয় মাধ্যন্দিন-শাখার সরমৌদগল্যগোত্রজাত ওতথ্যমৌদগল্য আঙ্গিরসপ্রাবরবিশিষ্ট 
ব্রাঙ্মণগণ সেখানে অবস্থিতি করিতেন । ৪ 

প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত সুধাসদূশ ধাহাদের গুণাবলী অদ্যাপি গোচারণ-স্থানে গৃৃসমুহে, 

অরণো, চতুষ্পথে, রাস্তায়, পণাশালায়, যজ্ঞস্থলে ও দেবমন্দিরগুলিতে--সমগ্র বিশ্ব মুখরিত 

করিতেছে। ৫ 

সেই বংশে নরবাঁহননামক ব্রাঙ্গণের পুত্র শিষ্টচরিত লক্ষমীবান্ সম্যক কলাসমৃছযুক্ত বিপ্র- 
শ্রেষ্ঠ ভাস্বর জাত হইয়াছিলেন) তিনি মীমাংস! ও রাজনীতি স্বারা পরিপুষ্ট ধীসম্পন্ন হওয়াতে 

চাণক্যের স্তর মাণিক্যস্বপ্ূপ ছিলেন এবং শ্রুতি-স্থৃতিন্ূপ সন্মার্গে বিচরপকল্পে দৃঢ়রত বলির! 
বংশের শ্রেষ্ঠতর মণিন্বরূপ হইয়াছিলেন। ৬ 

মনোল্ঞরূপশালিনী শ্লাধ্যাক্কতি নির্লবংশোড্ূতা জীবা নামী এক কন্তা ছিলেন--তাঁহার 

কন্ধকণযুক্ত হস্তদ্বার1 সেই ব্রাহ্মণ গাহ্ব-ধর্্মাচরণের নিমিত্তে মাঙল্যসুত্রবিশি আপন হস্ত গ্রহ 

করাইয়ছিলেন। ৭ 
সেই দল্পতী হইতে ম্বতগ্ু নামে প্রসিদ্ধ পুজ জন্মিয়াছিলেন-_যাহার চরিআ সদাচার দ্বারা 

রমলীয় ছিল, গুণসমুহের হ্বার! ধিনি হরিন্বণীক্কত ছিলেন-_ধিনি সর্বন্ব্ধানে আসক্ত, কুপথ 
হইতে বিরত, বিনয়যুক্ত, শ্লাধ্য ও সুন্দর দেহবিশিষ্ট ছিলেন। ৮ 

সৌতাগারদ্ব পর্বতের প্রবালমনোহর লতিকান্বরূপ! লাবগ্যপস্কজের আভিনব মৃণালযহিলদূশী 

আনন্দকন্দোতুতবল্লরীতুল্যা, হরিণশিশুয় সভায় নেএবিশি্ট! নেত্র! নামে তাহার পত্ধী ছিলেন।» 
সমগ্র ব্রাহ্মণবংশের গ্রদীপন্থরূপ শ্রমান্ মধুনুধন নামে তাহাদের পুত্র ছিলেন। বিন 

বাল্যকাল হইতেই নাঁরায়প-চরণধুগল পুজার নিমিত্তে লানাবিধ সামগ্রীর সুচু আয়োজন 

করিতেন। ১ 

তাহার বিশুদ্ধ প্রণয়তাজন পজ! নামে ধর্দপত্বী ছিলেন--ধিনি রক্ষার নারীরূপিনী যেন 

এক অনির্বাচনীয় সহি ছিলেন, ধাহায় নেত্রপজ সন্্রস্তশিশুহরিণীর ভান চপল ছিল এবং বিন 

প্রফুল্ল শত্তদলের ভ্তায় মনোজ ছিলেন। ১১ 

কামরূপনগরে ধর্শপাল এই বংশোপাধিযুক্ত লামধের রাজ! ছিলেন--যাহার কীর্তিরাজ- 

হংসী জগৎরূপ জীর্পপঞ্জর মধ্যস্থ হইয়া ও শোতমান হইয়াছে । ১২ 



৮২ ... রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষ পত্রিকা 

দিগ.ডোলযুক্ত গুহেশ্বর নায়ী দশসহম্র ধাঞ্ঠোৎপত্তিমতী তৃমি শ্রীধর্্মপাল রাজ! শ।সনদ্বারা 
সেই প্ররুষ্টগুপা বলীঘ্বারা বিশদচিত্ত মধুস্দনকে প্রদান করিলেন। ১৩ 

অলঙ্কার-ভ্ঞান, কবিত্ব, শবশান্ত্রে ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি হেতুক নহে, পরস্ধ সদ্বংশীয়ের স্ততি 

দ্বারা পুণ্যলাভ করিবার লোভে শ্রীঅনিরুদ্ধ নাম! ব্যক্তি এই প্রশস্তি রচনা করিলেন। ১৪ 

তক্ষকার শ্রীবিনল হার! ইহা! থোদিত হইয়াছে। 

পৃরজি বিষয়ান্তর্গতা দশহাজার ধান্ত-উৎপাদিক1 গুহেশ্বর দিগ ভোলবৃদ্ধগ্রামতুমি * * * 
ইহার সীম। পূর্বদিকে নোক্কডেব্বরী পালগোবাড ভোগ-অলিন। ক্ষেত্রভৃমি-সীমাতে ক্ষেত্রালি 
* * দক্ষিপণবর্তিনী সেই ভূমির সীমায় সোব্বড়ি পুক্ষরিণী পশ্চিমপাট। খগগ্রালি চম্যল! 

জোপীর পশ্চিমকুল পুর্বগামিনী জৌগল্ল নদীর দক্ষিণকূল। দক্ষিণগামিনী সেই ভূমির সীমায় 

নেক্কান্দেউলী ও সিফগড়ি জোলী (ছড়া)। পূর্ববষ্ক্ষিণে বাঁদিজ্জ.রতিভুড়ী। দক্ষিণে নেকুশন্া 

তার দক্ষিগ-পশ্চিমে থগ্গালি। পশ্চিমে অবঞ্চি কৈবর্তদের হকুক অবঞ্চ ভ্মির সীমাতে, 

খৈস! ভোত্তিচাককোজাণ, পারলি গাছের মুড়া। পশ্চিমোত্তরে সেই ভূমির সীমায় তিনটি বাশ। 
উত্তরে সেই তৃমির সীমায় দিজমক্কাজোলীর দরক্ষিণতীরস্থ নুবর্ণদারূর মুড়া। উগ্রানদীর 

বাক অনুসারে সেই ভূমি। মাক্সে(সৎক শাসন ও নোকনড়! ভূমির সীমার দিজমক্কাজোলীর 
অন্ধত্রোতঃ। পৃর্বোত্রে সেই ভূমি, নেক্কাডেব্বরীপাল ও ভোগবলিসনাক্ষেত্র ভূমিত্বয়ের 
সীমাতে দিজমক্কাজৌলীর অর্ধ, এবং মধুরাশ্বথের মুড়। 

সিল্ 
গ্রাগ জ্যোতিষাধিপতি শ্রীধর্থপালদেবের। 



রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষধদের 

দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশন 
রবিবার, ১২ই আষাঢ় ১৩২২ বঙ্গাব, ২৭শে জুন, ১৯১৫ ইং 

স্থান-- সভার কার্য্যালয়--এড ওয়ার্ড শ্বতিভবন। 

সময়-__অপরাহু সাড়ে তিন ঘটিক। 

উপস্থিতি__ 

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত, এম, এ) আই, লি এস সভাপতি । 

টীযুক্ত বৈস্তনাথ ঘটক, বি, এল, শ্রীযুক্ত এক কড়ি স্থৃতিতীর্থ। 
সাবডিনেট জজ । , কানীচরণ ভট্টাচার্য্য । 

ভুজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, » করুণাকাস্ত ভট্টাচার্য্য । 

ভেপুটা ম্যাজিসছ্রেট। , শরচচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 

শশিভুষণ দত্ত অবসরপ্রাপ্ত * বিজরচন্দ্র ভট্টাচার্য । 

ডেপুটাম্যাজিষ্রে । » প্রসন্নকুমার ভষ্টাচার্ধয। 

- মোহস্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী । 

বিপিনচন্ত্র রায় চৌধুরী, জমিদার, 
অনরারী ম্যাজিস্রেট.। 

মনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, * » » 

গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী ভি 28 

ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী 
কাব্য-ব্যা হরণতার্থ, পত্রিকাধ্যক্ষ ৷ 

রাধারমণ মজুমদার, জমিদার । 

ফণিভূষণ মন্ৃমদার, জমিদার । 

সৈয়দ আবুলফত?, জমিদার 

অনরারী ম্যাজিস্রেট। 

মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার । 

হৃদয়নাথ তর্করত্ব-তর্কক্। 

ভবরঞগন তর্কতীর্থ। 

রমণীমোহন কাব্যতীর্থ। 

বিশ্বেশ্খর সেন এম্, এ, 

ললিতকুমার নিয়োগী এম্, এ | 

নগেজ্নাথ সেন, বি এ। 

ভূবনমোহন সেন। 

সতীশকমল পেন, বি, এল । 

যোগ্েশ5জ্জ দাসগুপ্ত, ৰি, এল । 

যোগেশচন্দ্র মজুহদার, বি, এল । 

যোগেশচন্দ্র সরকার, বিঃ এল্। 

অতুলকৃষ্ণ রার বি এল। 

ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল। 
আশুতোষ মন্ডুমদার, বি এল । 

ফসবিহারী সুখোপাধ্যায় বি, এল। 

জিতেন্চজ্জ রা চৌধুরী, বি, এল্। 



৮. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

স্ীধুক্ত চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী, বি, এল্। 
উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বি, এল্। 

রাধাকৃষ্জ রায়, উকীল। 

বিধূরঞ্জন লাহিড়ী, এম্, এ বি, এল্। 

কানাইপ্রসাদ বন্থু। 

লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার, ভিমলারাজ। 

নরেন্্রনাথ নিয়োগী, 

সুপারিন্টেগ্ডেণ্ট, কুচবিহার-ক্রেট,। 

গপেন্দনাথ পণ্ডিত । 

হরেক্্রনারায়ণ ঘোষ, ডাক্তার । 

বসস্তকুমার ভৌমিক, এসিষ্রাণ্ট সার্জন। 

কন্দ্পেশখবর গুপ্ত, কবিরাজ । 

বসম্তকুমার সেনগগ 

নগেক্জনাথ তরফদার 

সভীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মোক্তার 

রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী টু 
সীতানাথ চক্রবর্তী, মোক্তার 
মথুরানাথ দে, মোক্তার। 

ঈশানচন্দ্র কর্মকার, 
ব্রেলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যার, 

বরদাকাস্ত বক্ৃসী, 

শ্রীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, 

কামাখ্যা নাথ বাগছী, 
কেশললাল বন্থ, 

অক্নন্গাচরণ বিভ্ভালঙ্ক।র, সহঃ সম্পাদক । 

সুরেন্দ্র চক্জ রায়চৌধুরী, সম্পা্দক। 
কালীপদ বাগ-ছী 

স্ামাপদ বাগছা, 

নগ্েন্নাথ সরকার, 

মাখনলাল রায়--সম্পার্দক, ছাজসভা। 

হরিমোহন বন, 

ক্েদারনাখ সরকান, 

শ্রীযুক্ত রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

আগুতোধ মুখোপাধ্যায় 

মন্ধনাথ চট্টোপাধ্যায় (ক), 

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, 

যোগেশচজ্জ চক্রবর্তী, 

হেমস্তকুমার দাসগুপ্, 

গোবিন্দচন্দ্র রায়, 

 গুরুদাস রায়, 

মোহিনীকুমীর বসু, 

রাধাচরণ ভট্টাচাধ্য, 

সতীশচন্ত্র ম্ুমদার, 
স্থরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 

কালিদাস চট্োপাধ্যায়, 

মদনগোপাল নিয়োগী, 

ছমিরুদ্দিন আহম্মদ, 

হৃদয়নাথ ঘোষ, 

চন্দ্রকমল লাহিড়ী, 
নলিনীকাস্ত রায়, 

কুলদাচরণ সেন, 

স্থুরেশচন্দ্র নিয়োগী, এম্, এ, 

অবিনাশচন্্র সেনগুণু, 

সতীশচন্দ্র রায়, 

কিশোরীমোহন বাগ ছা, 

রাখালচন্ত্র গুহ, 

ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী, 
চজ্রমোহছন ঘোষ, 

জান কীনাথ সেনগুপ্ত, 

অতুলচন্তর ঘোব, 

অতুলচন্্র ঘোষ, 

তারাপদ সান্তাল, 

মন্মখনাখ চট্টোপাধ্যায়, 

প্রমখনাখ সান্তাল, 
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শ্রীযুক্ত জলধর ভা চার্ধ্য, শরীুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র চক্রবর্তী, 

এ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, , সীতানাথ মজুমদীর, 
এ বিহারীলাল হাপদার, , সতীশচন্র বন্দ্যোপাধায়, 

» চিস্তাহরণ গণ্ত, » তারাপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, 
এ সতোন্ত্রনাথ সেনগুণ, «এ গিরীশচন্দ্র রায়, 

* কুমুদনাথ সেনগুপ্ত, , প্রিয়নাথ সান্তাল, 

, রাঁজেন্দ্রচন্্র মজুমদার, » ললিতকুমার সেন, 
«এ রাজকিশোর নে, এ দ্বিজদাস মুখোপাধ্যায়, 

দিনাজপুর হইতে সমাগ ত-_ 

শ্রীযুক্ত যোণীন্্রচন্ত্র চক্রবর্থী, এম্,এ, বি,এল্। শ্রীযুক্গ দূর্গ'কমল সেন, নব-রেজিষ্ত্রীর | 

» বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ব' বি, এল্ প্রভৃতি 

কন্মম-পঞ্জী 

১। প্রারস্তিক সঙ্গঈীত। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩; সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক 

দশম সাম্বংসরিক বিবরণ পাঠ। ৪। গত স্চম মামিক অধিবেশনের কার্ধাবিবরণ গ্রহণ । 

৫1 বিশিষ্ট অধ্যাপক, সহায়ক ও ছাএ-সদস্ত নিয়োগ । ৬। সাধারণ সদক্তনির্বাচন। 

৭।- ১৩২২ বঝঙ্গাব্ধের জন্ত কর্মাধাক্ষ-নিয়োগ। ৮। ১৩২২ বঙ্গাবের জন্য কার্যয-নির্বাহক- 

সমিতি গঠন। ৯। সভার চিত্রশালাধ্যক্ষকর্তৃক ১৩২১ বঙ্গাঝের সংগৃহীত এতিহাপিক 

ড্ব্যাদির প্রদর্শন । ১০। সমাগত সাহিত্যিকগণের বক্ততাঁদি। ১১। সভাপতির মস্তব্য। 
১২। স্মৃতিফলক-প্রতিষ্ঠা-_ছ্বাত্রসদশ্ত স্বগাঁয় পুলিনবিহারী সেনের স্মঠিফিলক। ১১। এই 

সভা-সংস্য্ ছাত্র-সভার তৃতীয় বার্ধিক অবিবেশন, সঙগীত-আবুত্তি। ১৪। আনত্তির জন্ত 

পুরফ্কার প্রদান এবং প্রবন্ধ রচনার জন্য মাননীয় মহারাছ মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বিস্ারঞ্জন, 

কে, সি, আই, ই, বাহাদুর প্রদত্ত মববর্ণপদ্দক দান। ১৫। বিবিধ। 

১২ই আধাঁড় রবিবার ১৩২২ সাল তারিথে অপরাহু 1* ঘটিকার সময় রঙ্গপুর সাহিত্য 

পরিষদের ১*ম বার্ষিক অধিবেশনের কার্যা আরম্ভ হয়। ম্যাঁজিহেট, সবজজ., ডেপুটী- 

ম্যাজিষ্ট্রেট. সুন্সেক, জমিদার, উর্কাল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, ব্যবসায়ী, চতুষ্পাঠী ও 

সকলের ছাত্র প্রভৃতির সমাগমে সভাস্থল পূর্ণ হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্রনাথ গুপ্ত, এম, এ, 

আউ, সি, এস, মহোদয়কর্তৃক সতারভ্ের আদেশ প্রদত্ত হইলে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 

কবিশেখর বি, এ, রচিত নিক্নেক্ত সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্ধ্যকর্ৃক গীত 

হয়। 
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বঙ্গভাঁষ! 

(মালিনী ছন্দে) 

নমি বুধজন বন্দ ভারতী বঙ্গভাষ1। 

অনশন-হত রুক্ষে দেহি ম| কাস্তি পুষ্টি 
হৃদয-দলন দুঃখে সাস্বন। শান্তি তৃষ্টি 

হর ভয় হত বক্ষে লাঞ্চন। চিত্ত ছুষ্টি 

বিজন বিপদ-বত্মে বর্তিক! পান্থ আশ! 
নম বুধঞ্জন বন্দ্। ভারতী ব্গভাষ!। 

নয়ন পুলক নিত্যা মঙ্গল! মু্ডি সিদ্ধি 

কর কর হরি মিথ্যা শাশ্বতে ভক্তিবৃদ্ধি 

পর-পদ্-নত-চিত্তে একত। কাম্য খদ্ধি 

সফল করহ মাগো ব্রজ্ধবিদ্া পিপাসা 

নমি বুধকতন বন্দ্য। ভায়তী ব্গভাষা 

কুবলয়-দূল নেত্রে ঢালিছ ছুগ্ধ কুল্যা 

কনক-কমল চম্প। ও পদে নিত্য ফুল্লা 

চরম শরণ কাণ্য! জীবনে মুক্তি তুলা। 

জয় জয় শুভ সৌমা! সারদা শুভ্রধাস! 

নমি বুধজন বন্দা। ভারতী বঙ্গভাষ। | 

অতঃপর দিনাজপুরের উঁকল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ব, বি, এল, মহোদয় স্বরচিত 

নিয়োক্ত বাণী-স্তোত্র সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেন। 

জয়তি জয়াত বিদ্যা সারদ। স্প্রসম্ন। 

নমে। নমন্তে জগদ্াত্মভৃতে পরাতপরে ভারতি বিশ্বরূপে। 

আধার শক্তিঃ পরমাপি বিদ্ভা মাতঃ প্রপল্ার্তি হরে প্রসদ ॥ ১ 

বিশ্বান্ধকারং বিধুনোত শাস্করো নৈশং তমঃ শীতল দীধিতঃ পুনঃ 

হলশ্যবস্তং তিমিরং বিভাবন্থু _র্রনান্ধকারং চপল ভিনত্যপি ॥ ২॥ 

এতৈঃ সদ দিচ্ষু বিভা(সতান্বপি খোরং কিমেতামিরং স্মস্ততঃ। 

ষেনারতং সর্বামদং ভয়াকুলং জগৎস্ু কিঞ্চর শুখাকরোতি নঃ॥৩॥ 

নৈতত্তমঃ সুর্যয-শশাঙ্ক কোটয়ঃ স্থিরাপি বিছ্যচ্ছতশঃ সহভ্রশঃ। 

সিদ্ধ বন্ধেরপি রাশি কোটযে। হর্তং ব্দাচৎ প্রভবস্তি কৃত্মচিৎ ॥ ৪ ॥ 
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ততোভাতি নৈতৎ শ্বরূপেণ বিশ্বং 

যথাবত্তু কিধিদ্ 'ববোদ্ধংন শকাম্॥ ৫॥ 

যথা চাত্র রজ্জৌ ভবেৎ সর্পবুন্ধঃ| 

জগদ্ ভ্রান্তিরেষা তথা সৎ স্বরূপে ॥ ৬॥ 

শ্রুতিনিগদ্দিভ মেতজ.জ্ঞানরূপাসি দীপ্তি শাখল বিষয়নষা বূপ-শবাবি সংজ্ঞ|। 
ত্বমসি-ভূবন-ধাত্রী সচ্চিদানন? মুনি শ্বয়ি নিবপ্তি সর্ব ান্যথা সিদ্ধি শৃন্তাম্ ॥ ৭ 

অনিত্য রূপাদিষু ছঃথহেতুষু বয়ং সদৈথা্তি নিবন্ধ চেতসঃ। 

বিশ্লে। ন তেষামবলম্বনং তব পদারবিন্দং স্খদধ শাশ্বতম্ ॥ ৮ ॥ 

নেত্রস্বরূপা থলু চক্ষুষ শং শ্রোত্রশ্ত চ শ্রোত্রমথ ত্বচো ত্বকৃ। 

রসেন্দ্রির়স্তাপি রসেব্দ্িয়ং ত্বং স্রাণন্ত চ আ্রাণমথাহ বেদঃ ॥ ৭ ॥ 

এবঞ্চ সর্বাত্ম তয়। স্থিতাপি ন জ্ঞায়সে ভারতি চিৎস্বরূপে। 

মাতা সদানন্ময়ী ত্বমাগ্ত। মুত! নিরানন্দময়া বং তে॥ ১৯ ॥ 

ন দৃষ্টিশক্তি নয়নেষু সংন্গ নো রূপাশ্রয়তেন.ন বুধ্যসে যতঃ। 

শ্রুতো। ন শক্তিঃ শ্রবপেন্দছ্িয়েঘেপি শব্দাশ্রমত্েন ন বুধাসে যতঃ ॥ ১১ ॥ 

ন। শ্বাদ-বোধে! রসনেজ্্িয়েঘপি দসাশ্রয়ত্েন ন বুধ্যসে যতঃ। 

ম স্পর্শ বোধোধস্তি তদিক্রিয়েঘাপ ম্পশাশ্রয়ত্বেন ন বুধ্যসে যত ॥ ১২॥ 

গন্ধগ্রহে! নাস্ত চ নাসিকাস্বপি প্রাণাশ্রয়ত্েন ন বুধ্যসে যতঃ। 

একোহ্হি মোহোহত্র ছরস্ত কাঁরণং সত্যং পিধায়ানু এ মাতনোতি ষঃ॥ ১৩॥ 

তচ্চানৃতং ছুঃখ ভয়ৈক কারণং নিরস্তরং নঃ পরিপীড়মস্তি হি। 

বাবন্ন সত্যং সমুদদেতি চেতসি তাবৎ কুতো দুঃখ নিবারণং সুখম্ ॥ ১৪ ॥ 

সর্বাত্মভূতে তব ধাম সত্যং প্রকাশযত্যর্ক মুধাংশু বস্থান্। 

ষ্ং সমর্থা ন বয়ং তথাপি মোহাম্বকারারৃত লোচনত্বাৎ ॥ ১৫। 

তব চর নখর শশি দণ্ড হরতি যর্দ তিমিরমিন্মধ্। 

পগত নিখিল ভয়শোকং ভবতি জন হৃদয়মতি শাহ্তমূ ॥ ১৬ ॥ 

জবরদা কান্ত রায়, বিস্তারদ্বস্ত । 

স্তোব্র পাঠের পর ছাত্র-সদন্ত মান কাঁলীপদ বাগছি বিরচিত নিয়লিখিত সঙ্গীতটি 

ভিনটি ছাত্রকর্তৃক গীত হয়। 
প্রারস্তিক সঙ্গীত । 

0১) 
আবি বাজিয়াছে নবীন আরতি হারাপো স্বতির হয়ে, 

ফুটিত! উঠেছে পূর্ণ ইন্দু, উলে উর্শি জ্ঞানের সিন্ধু, 

বর্ধিত শিরে জনীববিশু--বিগত-মহিম। পুরে | 
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কোরাস £__এস হে দৈন্ে কুষ্ঠিত চিত-চির-আশাহত প্রাণ 

বোধন লগ্নে মাতৃ- চরণে কররে অর্থ্য দান! 

(২ ) 

আপি বিশ্ব-বীণায় ঝঙ্ক।রে নব বঙ্গ-বাণীর গান; 

জড়ের মন্ধে চেতন। আনিয।, বিশ্বে বাঙ্গালী বেড়ীয় গাহিষ। 

খষির কে আধার টুটিয়া-জাগায় জীবের প্রাণ! 

কোরাস £--এস হে ৯? ** 
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ইতিহাস নব অতীত মহিমা-জড়িত সজ্জাবাহী, 

ধরণ ভেদদিয়। কান্তি-কাহিনী আসে ঘুগান্ত বারতাঁবাছিনী, 

বিশ্মিত চিত্তে পুলকে ধরণী--অনিমেষ চো?থে চাহি ! 

কোরাস ১--এস হে 

(৪ ) 

হেথ! নাহিক বিচার নব শ্রিক্ষেত্র নাঁছি অধিকার-ভেদ ) 

( হেথা!) বক্ষে বক্ষে নবীন শকতি, কে কে নবীন আরতি 
মর্খে মর্মে মাতৃ-ভকতি--নাহি দ্বেষ-ঘ্বণ)-ভেদ ! 

কোরাস £--এদ হে এ 

আবি প্রাসাদ হইতে কাঞ্চন-থালা আসে পুঁজ1-উপচার; 
আজি এ আধামে কমলার সনে, বাণী-বাণা-তান উঠিছে সঘনে 

মহাঁমিলনের-লাধনা-মথিত--উঠিছে অমিয় ভার। 
কোর।স :-_- এস হে দৈন্লে 

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই, সি, এদ্ পরিষৎ সভাপতি মহোদয় সঙ্গীতাস্তে 

বলেন,-অগ্ক দিবসীয় আধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি কাকিনাধিপতি মানন্য় শ্রধুক্ত 
মহেন্্ররঞ্জন রায় চৌধুরী বিস্ভামুকুট মঞোদয়ের অকম্মাৎ পীড়া হওয়ায় আমাকে সভাপতির 

কার্য করিবার জন্য অনরোধ করেন। সুতরাং আমি তাহার প্রতিনিধিরূপে সভার কার্ধ/- 

নির্বাহ করিব। কাকিনাধিপ্ত তাহার অভিভাষণ পাঠাইয়াছেন। মিউনিপ্রিপালিটার 

ভাইস্চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র সরকর বি, এল মহ্থাশর উহা পাঠ করিবেন। 

অনস্তর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র সরকার; বি এল মহাশয় সভাপতির অভিভাষণ পা$ করেন। 

উহ। সভার মুখপত্রে সম্পুর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

অভিতভারণ পাঠের পরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নুয়েনুচন্দ্র রার চৌধুরী মহাশর শন সান্বৎসরিক 

ক্াধ্য-ববরণীর বিশেষ বিশেষ অংশ পা$ করিয়। সভার কর্দ-পরিচয় প্রদান করেন। 



দশম সাম্যৎসরিক আধবেশন ৭ 

দিনাজপুরের খ্যাতনামা! উকিল শ্রীযুক্ত ফোগীন্ত্রচন্ত্র চক্রবন্তী এম, এ, বি, এল মহাশয় এ 

কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ প্রস্তাব উখাপনপূর্ধক বলেন,__রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষদের স্থযোগা 

সম্পাদক শ্রীষুক্ত স্ুরেন্রচন্ত্র রায়চৌধুরী মঙধাশয় যে কার্থ্-বিবরণ উপস্থাপিত করিয়াছেন 

আমি প্রস্তাব করি যে এ কার্ধ/বিবরণ গ্রহণ করা হুউক। এই কার্ধ্য-বিবরণ সম্বন্ধে অধিক 

কিছু বল! নিশ্রয়োজন। তবে ইহা বললেই যথেষ্ট হইবে, বিগত দশ বৎসরের চেষ্টায় 
সম্পাদক মহাশয় সভার জন্য, একটি স্থায়ী গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ উৎসাহের 

সহিত কার্ধ্যনির্বাহ করিতেছেন, এবূপ ভাবে কার্য চলিতে থাকিলে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ্ 

একদিন বঙ্গদেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারিবে। 

স্থানীয় সদর মহকুমার মালিষ্টরেট হ্রীধুক্ত ভুজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ মহোদয় উক্ত 

প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রাণ্তক্ত কাধ্য-বিবরণ গৃহীত হয়। 

সভার বিগত দশম বার্ধিক শেষ অর্থাৎ সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ যথারীতি 

গৃহীত হয়। 

সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিস্তালঙ্কার মহাশয় নিম্বোলিখিত 

অধ্যাপকগণকে সাশ্যরণে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বনমালী বেদীস্ততীর্থ, এম, এ, কটনকলেজ, গৌগাটা। 
শ্রীধুক্ত পণ্ডিত ফণিত্ৃষণ তর্কবাগীশ, অধ্যাপক, পাবন! এভোয়ার্ড কলেজ। 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরীশচন্ত্র বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক,রাণী ক্মস্তকুমারী কলেজ, রাজসাহী 

রঙগপুর ইতিহাস-প্রণয়ন-বিভাগের সহকারী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ক কেশবলাল বন্থ 

মহাশয় উক্ত বিষয় সমর্থন করিলে উল্লিখিত গ্রস্তাব গৃহঠত হয়। 

অত:পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সাধারণ সদন্ত নির্বাচিত হন। 

সদন প্রন্তাবক সমর্থক 

শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার সম্পাদক সভাপতি 

শ্রীযুক্ত মৌলবী আকানউল। শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুলফতাহ সম্পাদক 

কবিরাজ খসাহেব 

শ্রীযুক্ত ডাক্তার অভুলচন্ত্র সাহ1! এম, বি সম্পাঁদক ক্ত সৈয়দ 
আ]বুলফতা€ 

শ্রীযুক্ত মৌলবী আমেদ, মহকুম এ এ 

ম্যাজিছ্রেট, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
শ্ধুক্ত মধুস্দন রায়, বি, এল্, উকীল গ্রাুক্ত তবানী প্রসক 

জলপাইগুড়া। লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতার্থ সম্পাদক 

সভার নির়মাহুসারে ১৩২১ বঙগান্বের জন্য গঠিত কার্ধয-নির্বাহক-সমিতির সন্ত ও 
কর্ম ধ্যক্ষগণ পদত্যাগ করিলেন। 



৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

শ্রীধুক্ষ মণীন্দ্রচন্্র রায়চৌধুরী, জমিদার অনরারী মাজিষ্রেট মহাঁশর প্রস্তাব করেন-__ 
কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত নিয়লিখিত মুল সভা হইতে নিযুক্ত সম্পাদক শ্রীবুক্ত 
সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী ব্যতীত সদস্যগণ ১৩১২ বঙ্গা্ধের জন্ত কর্মচারী নিযুক্ত হুউন। 

শরস্বরেন্দ্রন্্র রায়চৌধুরী সম্পাদক 

১৩২২ বঙ্গাঝর কর্মমচারী-তালিকা-- 

সভাপতি--শ্রীধুক্ত জানেজ্্রনাথ গুপ্ত, এম, এ, আই, সি, এস, 

মাননীর রাঁজ। শ্রীযুক্ত মঞ্ডেন্ত্ররঞ্জন রায় চৌধুরী বিস্তামুকুট। 
শ্রযুক্ত কুমার শরতকুমার রায় এম, এ 
শ্রীযুক্ত পঞঙ্চিত হৃদয়নাণ তর্করদ্ব, তর্কক্ঠ। 

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাহছর, বি, এল 

পত্রিকাধ্যক্ষ_ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী জমিদার, কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ। 
কো যাধ্যক্ষ-_প্রযুক্ত গুরুগ্রসন্ন লাহিড়ী, জমিঙ্গার, অনরারীম্যাঝিষ্ট্রেট। 

চিত্রশালাধাক্ষ__শ্রীধুক্ত জগদীশন।থ মুখে।পাধ্যায় 

গ্রন্থাধ্যক্ষ-_ শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্ু 

ছাত্রাধাক্ষ-_শ্রীযুক্ত ভবরঞ্ন তর্কতীর্থ। 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অঙ্নদাচরণ বিস্তালঙ্ক!র 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্্র বিস্তাতৃষণ 
শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ- কবিরঞ্জন 

শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফতাহু 

শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগ্ছী, বি, এল 
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি এল, 

প্রীধুক্ত গণেন্দ্রনাথ পঙ্ডিত মহাশয় উহ! সমর্থন করিলে সর্বসন্মরতিতে গৃহীত হইল । 

সদশুদিগের ভোট দ্বার নির্বাচিত ১৩২২ বঙ্গাঝের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সদক্তগণের 

মাম সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন। 

১। শ্রীযুক্ত কবিসঞ্রাট মহামহোপাধ্যার পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব 
২। ৯» অধ্যাপক যছুনাথ সরকার এম, এ, পি আর, এস, 

» পত্ডিত কোকিলেশ্বর বিস্তারত্ব-কা ব্যতীর্থ-শস্ত্রী এম, এ 
8। ৮» অধ্যাপক পঞ্সনাথ বিদ্ভাবিনোদ-তত্বসরম্বতী, এম, এ 
€| ৬ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকায় এম, এ 

৬। » অক্ষরকুমার মৈত্রের পঞ্চানন, বি, এল 

৭। ৮» পতিত রজনীকাঞ্ধ,চজবর্তী 

সহঃ সভাপতি 

সহঃ সম্পাদক 

আর-ব্যয়-পরীক্ষক ৃ 

৩। 
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৮। শ্রীধুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রাঁয় চৌধুরী বাহাছুর 
৯। » যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম, এ, বি, এল 

১৪) » বরদাকাস্ত রায় বিষ্তারত্ব, বি এল 

১১1  * শরচ্চন্ত্র চৌধুরী বি, এল 

১২। ৯» পুর্ণেন্গুমোহন সেহানবীশ 

১৩। » কালীকাস্ত বিশ্বাস 

১৪। » প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল 

১৫।  » কিশোরীমোহন চৌধূরী এম, এ, বি, এল 

১৬। » পণ্ডিত ভবরগ্রন তর্কতীর্থ 

১৭। ৬ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল 

১৮) ৮ তৃজেঙ্নাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ 

১৯। এ ললিতকুমার নিয়োগী, এম, এ 

২*। » আগুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই 
উল্লিখিত কর্মাধ্যক্ষ ৪ সদন্তগণের ত্বারাঁ ১৩২২ বঙ্গাব্দের জন্য সভার কার্ধ্য-নির্বাহক- 

সমিতি গঠিত হইল। 

সভার চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুধোপাধ্যায় মহাশয় অনিবার্ধ্যকারণে উপস্থিত 

হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, বিগতবর্ষে সভার চিত্রশালায় 

যেসকল এ্রতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার তালিক! সাম্বংসরিক কার্ধযবিৰ- 

রণীর সহিত পঠিত হইয়াছে । সদস্গণের পরিদর্শনের জন্ত এ সকল দ্রব্যাদি চিত্রশালায় 

রক্ষিত হইয়াছে । 

অতঃপর সভাপতিকর্তৃক অগরুদ্ধ হয়! দিনাজপুর হইতে আগত শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত রায় 

বিারত্ব বি, এল মহাশয় নিয়লিখিতরূপে একটি বন্তৃত। প্রদান করিলেন,_ অধুন! প্রবল 

অনর-সমন্তায় যুগে সুপ্রাচীন সনাতন-আদর্শের অনুবর্তন করিবার প্রয়াস নিক্ষল, তবে কমলার 

বরপুত্রগণ বদি সাহছিত্যসেবীদিগের জন্ত প্রস্তত হন. তবেই তাহার! প্রাচীন যুগের ভার একনিষ্ট- 

ভাবে সাহিত্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। নতুবা উকীল, মোক্তার, হাকিম, ডাক্তার, 

মহাজন গ্রভৃতিকে হি সাহিতোর চচ্চ1 করিতে হয়, তবে সে দাহিত্ের ছারা জাতীয় 
সাহিত্যের পুিসাধন সম্ভবপর হুইতে পারে ন!। মগ্রসংকিত1 প্রভৃতি হইতে গ্লোক উদ্ধৃত 

ক.রয় উদ্বৃত্তি, সৃতরতি, প্রমৃত ব। কৃষিবৃত্তি ও শ্ববৃত্তি বা চাকুরীবৃত্তির উল্লেখ করিয়। তাহার 

বক্তব্য-বিষয় বুঝাইয়। দিয়াছেন। 

পরে জলপাইগুড়ী ভিলাক্কুলের হেড পঙ্ডত শ্রীযুক্ত রদণীমোহন বিগারত্ব মহাশয় বছল 

সংস্কৃত শ্লোক-সংবলিত একটি সারগর্ভ বক্তৃতা! করেন। 

অতংপর স্থানীয় উকীল জীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলেন. 



১০ | রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

অদ্যকার দিনে বক্ততা অস্্স্তাবী, সুতরাং আমিও দুই চারিটি কথা বলিব। আমাদের 
দেশের সাঁহিত্য-পরিষত-সমুহ পাশ্চাতাদেশের একাডেমির আদর্শে গঠিত। পাশ্চাত্য-দেশের 

একাডেমীসমূহের সৃষ্টি তত্বৎ সময়ের কফি-হাউস, হোঁটেপ প্রভৃতি হইতে । প্রথমে সাঁছি- 
তিকগণ এই স্থানে মিলিত হইয়া! সাহিত্য সমালোচনা করিতেন। এই সকল স্থানে বক্তার 

ফোয়ারা ছুটিত। সাহিত্য গ্রভৃতির আলোচনা হইত। পরে ইহাদ্িগের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ক্লাবের গ্রতিষ্ঠ। হইতে লাঁগিল। এই নকল ক্লাব ও একাডেমী দেশের উপর প্রভূত পরিমাণে 
প্রভাব বিস্তার করিতেন, তাহারা দেশের সাহিত্যকে একটা নুতন উন্নত আদর্শের সুক্ষ দণ্ড 
তুলিত করিছেন। বঙ্ষিমণন্দ্রও একদিন এই সাহিত্যের কশা ধারণ করিয়। বঙগদর্শনের অন্ত 

প্রবন্ধ নির্বাচন করিতেন। তথন সাহিত্যসেবী্দিগকে একটা আঁদশ মাঁনিয়। চলিতে হুইত। 

অধুন! রবীন্দ্রনাথের মত দ্বুই একটি লোক ঘদ্দি চেষ্ট। করেন, তবে এইভাবে সাহিত্যের 
স্কার-সাঁধন ও উহ্থার ফলে শক্তিশালী সাহিতাক্ষগণের উদ্ভব হইতে পারে। 

অধুন1 সাহিত্য-পরিষদের কর্তব্য তাহার! সমগ্র দেশের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার 

করুন। শুধু প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন ও আলোচনা লইয়া নীরব থাকিলে চলিবে না। 
নুতন ভাব, নৃতন চিন্ত। ও নুতন আদর্শের সঞ্চার করিতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক 
শ্রীযুক্ সুরেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় তন্ময়তার সহিত সাধনায় নিরত হইতে হইবে। 

অনন্তর সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দনাথ গুপ্ত, এম, এ, আই, সি, এস মহাশয় বলিলেন__ 

কাকিনার মাননীয় রাজ! মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বিদ্যামুকুট মহাশয় অন্ুস্থ বলিয়া অদ্য 
অনুপস্থিত। আপনার! তাহার সারগর্ভ অভিভাষণ শ্রবণ কহিয়াছেন। অভিভাষণ পাঠের 

পর বন্তাগণ যাহা বলিয়াছেন, তদ্তিরিক্ত আমার আর অধিক ফিছু বলিবার আছে বলির মনে 

হয় না। তবে দুই একটি কথ! বলিতে চাই। বিধু বাবু বপিয়াছেন একট! বড় আদর্শ 
আমাদের সম্মুখে খাড়া রাখিতে হইবে । উহা ঠিক, কিন্ত ধাহারা এই মআাদর্শে পৌছিতে অক্ষম 

হইবেন, তাহারা! যে একেবারে বলিয়া থাকিবেন এমন নহে? তাহারাও কিছু কিছু করিতে 

পারেন। আর ইহাও সত্য যে, আমাদিগকে কেবল প্রাচীন হাবভাব লইয়া থাকিলে চলিষে 

না। আমাদিগকে বর্তমানের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত বিদ্যারত্ব 

মহাশয় যে বলিয়াছেন--হাকিম, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি দ্বারা সাহিত্য-চচ্চ! চলিবে না। আমি 

কিন্ত ইহা অসম্ভব মনে করি না। যখন ছোট ছোট ছেলেরাও সাহিত্য-চষ্চায্ন আমাদিগের 
সহিত একযোগে কার্য্যারস্ত করিয়াছে তখন আমরাই বা একেবারে বাদ পড়িব কেন? 

আমরাও ইচ্ছা করিলে কিছু না কিছু করিতে পারি। ফলকথ! আমাদিগের নিরাশ হুইলে 

চলিবে না। নিরাশ হইবার কারণ নাই। প্রবল উদ্যমের সহিত অগ্রদর হইতে হুইবে। 

অতঃপর ছাত্রসদসাগণকর্তৃক অনেকগুলি সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয় হুয়। সভাপতি মহো- 

দয় আবৃত্তিকাঁদী ছাঁত্রগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অন্ততম ছাত্র-সদস্য শ্রীষান্ 
স্বামাপদ বাগছীর বক্ষে তিনি ম্বহত্তে মাননীয় মহারাজ শ্রীবুক্ধ মণীব্দ্রচন্্র নন্দী বিদ্যারঞ্কন 



দশম সান্ঘতংসরিক অধিবেশন ১১ 

ৰাহাছুরের প্রদত্ত “নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি" সম্বন্ধে সর্বোত্কই প্রবন্ধ রচনার জন্ত ৫*২ 

টাক। মুল্োর স্বর্ণপদক সংযুক্ত করিয়। দেন। | 

অনন্তর পরলোকগত উৎসাহী ছাব্রসদস্ত »পুলিনবিহারী সেনের স্থৃতিফলকাবরণ উন্মোচন 

ও তীহার বৃহৎ ব্রোমাইড চিত্র প্রদর্শিত হয়। 

বিদায়-সঙ্গীত 

(পূরবী) 

বিদায় বন্ধু বিদায় এখন ভাঙ্গল প্রেমের হাট) 

সম্মুখে জাগে চির পুরাতন সেই সে বিরহ-বাট। 

ক্ষণেক মিলন হ'ল গলাগলি, 

হৃদয়ের কথ হ*ল বলাবলি, 

মিলন-আলোক লভিল আবার অস্তাঁচলের পাট। 

তাই বলে সথা কে রবে ভুলিয়া 

প্রেমভরা আখিজল ) 

হদয়-কুহরে র”ল সঞ্চিত 

মিলনের শুতফল। 

বরষে বরষে বরিষার মত 

হৃদয়ের ধারা মিলি শত শত, 

আলোড়ি তৃলিবে এমনি করিয়! শু হৃদয়-ঘাট। 

শ্রীযুক্ত সতীশচস্ত্র মজুমদার কর্তৃক শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর মহাশয়ের 

রলটিত উক্ত বিদায়-সঙ্গীতটি গীত হইলে সভার কার্ধ্য শেষ হয়। 

রীনরেন্দ্রন্দ্র রাঁয়চৌধ্রী শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী 
সম্পাদক সভাপতি 



১২. | রঙ্গপুর-সাহিত্য-্পরিষদের 

একাদশ বাধিক, প্রথম মামিক অধিবেশন 

রবিবার, ২৬ আযাঢ় (১৩২২), ১১ই জুলাই (১৯১৫)। 

উপান্থৃতি 

জীযুক্ত মণীন্ত্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার ও অনরারী ম]াজিষ্রেট,, সভাপতি। 

» মহামহোপাঁধ্যায় পণ্ডিতবাঁজ কবিসম্রাট যাঁদবেশ্বর তর্করতু। 

» কাঁলীপদ ঘোষ, 

এ ৫েশবলাল বন্থ, গ্রস্থাধ্যক্ষ | 

» পণ্ডিত অগ্রবাচরণ বিদ)।লঙ্কার, সচ্কাঁরী সম্পারক। 

»* ভবশস্কর চৌধুরী সতা-স স্থ্ট ছাত্রসন্ভার সম্পাদক। 
প্রভাসচন্ত্র ঘোষাল । 

এ স্থরেন্দ্রচন্্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক । 

আলোচ্য বিষয়-- 

১। গত দশম সাম্ংসরিক অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্বাচন। 
পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ-জ্ঞাপন। ৪ | প্রদর্শন--(ক) এই সভার সভাপতি 

তীযুক্ত জ্ঞানেন্বনাথ গুপ্ত এম্, এ, আহ, পি, এস্ বাহাছুর কর্তৃক উপহৃত পিত্তলনির্্িত ভগ্ন- 
দেবী-মূর্তি। ( খ) শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বক্সী মহাশয়ের উপহৃত পল্লাপুরাণ, ময়নামতীর গান, 

ইমাম চুরী, নবীর জন্ম, একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা ও অন্তান্ত কতকগুলি অসম্পূর্ণ সংস্কৃত 

পুস্তক। (গ) শ্রীযুক্ত রাঁধাবিনোদ চৌধুরী মহাশয়ের উপহৃত হম্তলিখিত রামায়ণ ও 

ও মহাভারত । «| প্রবন্ধ--ইফুক্র বছুনাথ ঘোষ বি, এ, রচিত “রঙ্গপুর সৈদদপুরের 

প্রাচীন বিবরণ” । ৬। বিবিধ। 

সভাপতি ও তৎসহকারীগণের অন্রপস্থিতিতে মহামহোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রস্তাবে ও 

শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্থু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বগন্ম তিতে শ্রীধুক্ধ মণীন্্রচন্্র রাঁরচৌধুরী মহাশয় 
অদ্যদিবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হুইলেন। 

এই অধিবেশনে কোন নুতন সদস্য নির্বাচিত হন নাই। ধন্তবাদপুরঃসর নিয়লিখিত 

উপদ্ৃত গ্রস্থাদি সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল । 

গ্রন্থের নাম উপহারদাতৃগণের নাম 

১। মনোরমার জীবন-চিন্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। 
২। অঞচলি «+ হিরণ্যমোহন দাশখধ। 
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গ্রন্থের নাম 

৩। জীশ্রীভগবৎলীলাম্ৃত 
৪। শ্রশ্রীপদকল্পতরু 

৫ ধর্ম ওর ধর্মাঙগ 

৬) দানধর্ব 

৭।| ভারত-সাম্রাজের প্রথম ঘোষণাপত্র 

৮। সপাদ শ্রীগঙ্গাস্ততিশতকম্ 
৯। গঙ্গাতাবাবলি ( প্রথম থণ্ড ) 
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-/ 

৯৯। জীব্রপ্রতাপক্দ্র-চরিত 

৯২। বৈষ্বতঙ্ব দীপিক। 

১৩। গোবর গণেশের গবেষণ! 

১৪। পল্মাপুয়াণ 

৯৫। ইমাম চুরি 
১৬। নবীর জন্ম 

১৭। ময্ননামতীর পুস্তক 

১৮ | 128887 00 ]10861099 11781009018. 

১৯। 4010081 060০৮ ০0? 609 

41013960191] ১025৮ ০1 

10019) 177.36911) 011016 101 
1919-15,. 

২৪। মহিরন্তোজ্জ ও তারাপহশ্র নাম 

২১। অবপুর্ণান্তোত ও অবধূতাষ্টক 

২২। মনসাপৃজ1-পঞ্ধতি 

২৩। উগ্তট প্লে।কমালা 

২৪। রামগীত! 
২৫। আদর্শ জধিদারী 

হ৬। হুগলী বা দক্গিণ-রাছ 

২৭। পরলোকের পঞ্জ 

১৩ 

উপহারদাতৃগণের নাম 

শ্রীধুক্ত কেশবলাল বন 

* মধুস্দন দাস অধিকারী 

* সম্ভীপতি ভট্টাচার্য্য 

» স্ুরৈন্ত্রনাথ বকৃসী জমিদার 

*» কেশবলাল বস্তু 

». বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটের বুক" 

ভিপোর ভারগ্রাপ্ত-কর্মচারী 

» সুরেন্দ্রনাথ বকৃসী জমিদার 

* কেশবচন্দ্র রাহা 

* অধ্বিকাচরণ গণ্ত 
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গ্রন্থের নাম উপহারদাতৃগণের নাম 

২৮। সাধনকল্পলতিক। ১-৫ খণ্ড শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় 

২৯। সারম্বংকৃত ভাষ্যং এ বিপিনচন্দ্র বিস্তানিধি 

৩০। হন্তলিখিত রামায়ণ ূ : 
» রাধাবিনোদ চৌধুরী 

০১1 হ্ম্তলিখিত মহাভাবত 

৩২। বঙ্গীয় মাহিষ্যপুরোহিত 

৬৩। বল্লাল-চরিত | 
৩৪। বি্জিয়াবনান 

৩৫। ্রীশ্্রীচৈতন্ত-চন্দোদয় 

৩৬। ন্েহময়ী শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ গোশ্ব'মী, 
৩৭। উন্মাদিনী 
রিও ব্দ্যাবিনোদ । 

এই সভার সুযোগ্য সতাপতি শ্রীযুক্ত জানেন্রনাথ গুপ্ত এম এ, আই সি, এস. মহোদয়ের 

উপহৃত ভগ্ন-পিন্তলনির্ষিত মুর্তি সাদরে সভার চিএশালায় গৃহীত ও রক্ষিত হইল। সতা এজন 

ঙাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জাপন কাঁরিতেছেন। ৃ 

যুক্ত সুরেন্রনাথ বক্দী মহাশয়ের উপহত পদ্মাপুরাণ, ময়নামভীর গান, ইদামচুরী, 

মবীর জন্ম ও অন্তান্ত কতকগুলি অসম্পূর্ণ সং ত পুথি এবং একটি পুরাতন রৌপ্য-মুদ্রা! সত্তার 

চিত্রশালায় সাদরে গৃহীত হইল। 

্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী মহাশয়ের উপহৃত অদ্ভুতাচার্য্যের রামারণ ও পরাগল খানের 

মহাভারত পুথি ছইখানি সতার চিত্রশালার রক্ষার্থ সাদরে গৃহীর্ত হইল। 

উল্লিখিত সংগ্রাহ্কপ্ধয়কে লভ1 ধন্তবাদ প্রদান করিতেছেন। 

শ্রীযুক্ত যহুনাথ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের রচিত “রঙ্গপুর নৈদয়পুরের প্রাচীন বিবরণ* প্রবন্ধ 

যুক্ত কেশবলাল বস্থ মহাশয় পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ-স্থদ্ধে মতামত। 

মহাঁমহৌপাধ্যাঞ্জ বলেন--সৈয়দপুর মুসলমানী নাম নছে। সৈয়াপুরের পুর পংস্ৃতসূলক 

শফ। লেখক জলাশয়গুলিদন্বদ্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেন মাই। উত্তর-দক্ষিণ লা কি পূর্ব 
পশ্চিমে লঙ্থ! বলিলে কাহার ক্কৃত বুঝা! যাইত। মুসলমানদের সময়েও পুকুয়ের অভাব নাই। 

উত্তরগোগৃ ও দক্ষিণগোগৃহ বিরাট-রাজধানীর অবস্থান নির্ণয় কর! কঠিন। কেহ বলেন 

জয়পুর কিন্ত তাঁহারও নিশ্চয়ত1 নাই । দেরাছন ভ্রোণের র!জধানী। মহাভারতের সভাপর্কো 

মগধ ও পৌও্জয়ের পরে মংস্য দেশ জয়ের উল্লেখ আছে। বংস্য দেশ মতস্যবছল দেশ। 

ব্জদেশেই মৎস্যধিক্য। বুকানন পৃথুরাজের বাড়ীর উল্লেখ করেন। কীচখেন্স ভয়ে ভিনি 
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জলমগ্ন হুয়েন। উহ! জলপাইগুড়ী জেলার নিকট । কীচক উপকীচকের নাম মহাতারতে 

আছে। কীচক ব্যক্তির নাম নছে। জাতির নাম। কীচকের সহিত বিরাটের সম্পর্ক 

ছিল। প্রাচীনতথা-বিষয়ে প্রবন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। বেল|ই চণ্তী বিড়ালাক্ষ 
অন্থর নাশ করিয়া! চণ্ডীর এ আখা! হইতে পারে। 

রাজবংশী ভাষ। পালি ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন । দেশের কবিত্বহীনতাঁর বিষয় 

স্বীক!র কর! যায় না। এইস্থানে জাগের গান গএ্রভৃতিতেও বথেষ্ট কবিত্ব আছে। রাজ! 

গণেশ বা কংশের বাড়ী দিনাজপুর নহে, রাজলাহীতে। ইহার বারেন্রশ্রেবর ব্রাহ্মণ । 
ভাতুরিয়!, একটাকিয়ায় ইছাদের বংশের লোক থাকিতে পারেন। 

কালী, সিদ্বেশ্বরী, রাণা সতাবতীর প্রতিষ্ঠিত । এ বিষয়ে লেখক তথ্য সংগ্রহ করিতে 

পারেন নাই। 

সবকবি বরদাঁচরগ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ এ সভায় বিজ্ঞাপিত হইল। সভ1 তাহার 
স্থৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ এ বিষয়টি কোন বিশেষ অধিবেশনে উত্থাপন করিবেন স্থির 

করিলেন। অতঃপর সতাপতি মহাশম়কে ধন্তবাদ প্রদান করার পর সতার কার্ধ্য শেষ 

₹ইল। 

শীস্থরেন্্রন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ব 
সম্পাদক লভাগতি 

একাদশ বাধিক, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন । 

১৫ই ভাত্র, (১5২২), ১ল] সেপ্টেম্বর) (১৯১৫)। 

উপস্থিত__ 

শ্ীযুক্ত হদয়নাথ তর্করগ্ধ তর্কক্ সভাপতি। 
» মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করতব। 

» যোগেন্চন্র বিদযাতৃষণ সহ সম্পাদক । 
» গুরুপ্রসয় লাহিড়ী কোষাধ্যক্ষ । 

» ভধানীগ্রসন্প লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ জমিদার পজিকাধাক্ষ। 
৮ কফেশবগাল বনু গ্রস্কাধ্যক্ষ। 

» দেঁবেজ্রনাথ রার কাক্যতীর্ঘ কবিরাজ সহঃসম্পাদক । | 

» লঙলিতকুষার নিয়ে'গী, এম, এ, কৈলাসরঞ্জন উঃ, ইং বিদ্যালয়ের এখান শিক্ষক 



১৬ _.. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিধদের 
শ্রীযুক্ত যোঁগেশচন্দ্র স্নকার, উকীল, ভাইস-চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটি 

,. কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, উকীল, বি, এল। 
» আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই। 

» অন্গদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ-সম্পাদক। 

* ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সদর সভিভিদনাল-অফিসার। 

৮ রঘুনাথ দাস ভাক্তার। 

» ভবরঞজন তর্কতীর্ঘ। 

» মোহিনীকুমার বসু সব-ওতারনিয়ার | 

* যতীন্দ্রনাধ চক্রবর্তী, বি, এ। 

* বৃন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচার্যা, বি, এ। 

» স্রেন্দ্রচন্্ রায়চৌধুরী সম্পাদক। 

আঅলে।চয-বিষয়। 

১। গত আধবেশনের কার্ধ্যবিবরণগ্রহণ। ২। সদদ্যনির্বাচন। ৩। পুথি ও পুম্তক- 
উপহারদাতৃগণকে ক্ৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। প্রবন্ধ (ক) ভ্রীযুক্ত হুর়েন্্রচন্্র রায় চৌধুরী মহাশয়- 

কর্তৃক মীরকাশিমের একখানি ফারমান-গ্রদর্শন ও তৎসম্বন্ধে অলোচনা। (খ) শ্রীযুক্ত 

কালিদাস রান বি,এ কবিশেখর লিখিত (রাণী সত্যবতীর সতীকীর্তি অবলম্বনে ) প্ধামশ্রেণী” 

কবিতা-পাঠ। ৫ বিবিধ। 

সতাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে মহামহোপাধ্যায় পণ্তিতরাঞ্জ কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর 
তর্করত্ব মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্করত্ব মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত যোগেন্্রচন্ত্র 

বিদ্বযাভূষণের অন্থমোদনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ওর্করত্ব সহকারী -সতাপতি মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। 

সভাপতি মহোদয়ের আদেশে প্রথমতঃ পরিষদের মাসিক অধিবেশনের কার্য আরস্ত হয়। 

সম্পাদক মহাশয়ের অনিবার্ধযকারণে সতাস্থলে আগমনে কিঞিংৎ বিলম্ব হওয়ায় সভাপতি 

মহাশয়ের আবেশে শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্থ মহাশয় বিগত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ 

করেম। উহ! সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই দিবস কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। 
অনস্তর নিযলিখিত গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্তবাদ গ্র্ানপুর্বর্বক 

তাহাদিগের উপনৃত গ্রন্থ পুস্তকালর়ে সাদরে গৃহীত হুয়। 

্ন্থ উপহারদ্নাতৃগণের মাম 

১। বঙ্জরী শ্রীযুক্ত কালিদাস রা, বি, এ, কবিশেখর। 

২। ভারত-বিহিত উপদেশনালা » পণিপতি ঘোষ। 

৩। কবিতা কুন্মাঞ্জলি ৪ দ্বারকানাথ বিদ্যারস্ব। 
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অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবলাল ধন্থু গ্রস্থাধ্যক্ষ মহাঁশয় সভার অন্ততম সদস্য প্রসিদ্ধ কবি 

প্ীধুক্ত কালিদাস রায়, বি, এ, মহাশয় লিখিত প্ধামশ্রেণী* নামক কৰিত পাঠ করেন। 

মহ্থামছোপাধ্যায় কবিদমাট পগ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মছোদয় বলেম-__বর্তমান 

সময়ে অনেক কবি বাহির হইয়াছেন। প্রত্যেক মাসিক পাত্রকার অস্ততঃ ছুই চারিটি কৰিতা 

দনেখিতে পাঁওয়| যাঁর, প্রত্যেক কবিতার বিষয় ও ভাব এক, প্রেমের কাহিনী, প্রেমের ছ্েঁয়ালী 
ইহ। ছাড়া আর কোনও কথানাই। আমার নিকট অনেক মাসিকপত্র আলিয়া! থাকে । 

আমি এ লকল মাসিকপত্র খুলিয়া যদি গোবিন্দ দাসের কি কালিদাস রায়ের, কি জীবেন্্রকুমার 

দত্তের কোনও কবিতা! দেখিতে পাই তবেই পড় নচেৎ পড়ি না। ধযাঁহার কৰিতা সভায় 

পঠিত হইল তিনি অববমন্ক, আমাদের এই জিলারই কোনও উচ্চ-ইংবাজী বিস্তালয়ের 

শিক্ষক। রাজ রামমোহন রায় যে অর্থে পণ্ডিত মৃতঞ্জয় বিস্তালঙ্কারকে রঙ্গপুরের অধিবাসী 
হলিতেন আমরাও সেই অর্থে কবি কালিদাসকে রঙ্গপূরের অধিবানী বলিতে পার্ি। কবি 

বর্তমান অবগ্চান ষেখ।নে তাহার নাম হইতেছে অলিপুর। অপিপুর অর্থ পল্প। স্ৃতরাং তিনি 

উপযুক্ত স্থানেই কর্মক্ষেত্র মনোনয়ন করিয়াছেন। কবি সমগ্র বঙগদেশের তুলনায় বদি তাঁহার 

বর্ণনীর স্থানের ধারণ! করিয়া থাকেন, তবে উহাতে আমা1দগের আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু 

কেবল রঙ্গপুরের বিষয় বিবেচনা কন্ধিলে বলিব তীঞার বর্ণনীয় “আস্সে 91” “পাটের দ্বেশ* 

বলাট। তত যুক্তিযুক্ত মনে হয় না । 

কাল্দস রায় যে একজন বড় কবি খাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার কবিতার প্রক্কৃত 

আস্তরিকত1 আছে। রাণী সত্যবতী নয়-পরগণার অধিশ্বরী। তাহার সামান্ত একটু অংশ লইয়া 
বাহারবন্দের মহারাঞ্জ সার মণীন্দ্র)ন্্র নন্দী বাধাহুর আজ দেশমধ্যে অতুল প্রতিপান্ত লাভ 

করিয়াছেন। ইহারই এক ক্ষুদ্র অংশ লইয়া সার যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের জমিদারী । ইহারই আর 

এক ক্ষুদ্র অংশে আমবাড়ীর জমিদার হেমচন্দ্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। রাণী রাসমণির 

স্বরূপপুরও ইহারই বিস্ৃত জমিদারীর একঅংশ মাত্র। বলিহারের রাজ! সুরেন্দ্রনারারণ ও 

লছমীপত ধনপত প্রসৃতি সকলেই রাণী সত্যবতীর অতুল ভূসম্পত্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উপভোগ 

করিতেছেন। আজ দেশের লোক এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। অতুল সম্প- 
ত্বির মোহ পরিত্যাগ করিয়া! রাণী সত্যবতী যখন কাশীবাপিনী হইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, 

তখন তিনি প্রথমতঃ ন্বকীর গুরুদেবের পরে জনকের শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পিতৃবংশ 

এখনও অনস্তপুরে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। যখন গুরুদেব ও জনক কেহই সম্পত্তির 
তায় গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না! তখন তিনি সথি স্বনামধন্ত! রাপীভবানীর হস্তে সমত্ত 

সম্পত্তির দায়ীত্ব প্রদানপূর্বক ৬কা শীধাষে গমনপুর্র্বক অন্পূর্ণার সহিত মিশিয়া গেলেন। 

কালিদাসের কবিত। পড়িয়। অমর-কবি কাপিদাসের কথাই মনে পড়ে । তবে উভয়েরই 

কিছু ন! কিছু ত্রমপ্রমাদ ও ক্রটি আছে। উহা শ্বাতাবিক, কালিদাস রায়ের কবিতার অনুত্রাস- 
ঘটিত একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই। ভারতচজের কবিতার এবং বর্তমান সঙষে রবীজ- 
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নাথের লেখায় এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই। কবি “স্পৃহ!” ও “প্রিমার* মহিত ঘিল 
করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্তান্ত খুব ভালই হুইয়াছে। 

সম্পাদক মহাশয়ের ষীরকাসিমের ফান্ধমীনের আলোচন। এই অধিবেশনে পঠিত হইতে ন। 

পারায় আগামী অধিবেশনে তাহ! পঠিত হইবে স্থির হইল 
তঃপর মাসিক অধিবেশনের কার্ধাশেষে স্থৃতিসভার অধিবেশন হয়। ভূতপুর্ব সেসন জজ 

স্থকবি স্বর্গীয় বরদাচরণ মিজ জাই, সি, এস, মো দয়ের উল্লেখে মহামহোপাপ্ায় কবিসম্রাট 
পঞ্জিতরাজ শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তর্করত্ব মঙোদয় বলেন_৬বরদাচরণের সহিত আমার প্রথম 

পরিচয় রঙ্গপুরে । বরদাঁচরণ যখন রঙ্গপুরে আগমন করেন তখন মহামহোপাধ্যায় ষছেখচন্ 
ভায়রত্ব আমাকে লিখেন, “বরদা রলপুর যাচ্ছে তুমি দেখ্বে"। তখন হুহতে তাহার সন্িত 

আলাপ। তিনি নিয়মিত দৈনন্দিন কার্ধ্যাবসাষে যে সময় পাইতেন তাহা! কৰিতা-রচনাস্র ও 

সাহিত্য-চর্ভার বয় করিতেন। এক একটি কবিতা রচন! করিয়া আমাকে শুনাইতেন, 

আমি কখনও প্রশংসা! করি ঠাম কখনও ভ্রম প্রদর্পন করিতাম। ইহার যথেই পূর্বেই তাহার 

মেঘদুতের অন্থবাদ প্রকাশিত হুইয়াছিল। ইহার পর অনেক দিন আর তাহার সহিত সাক্ষাং 
ঘটে নাই। একদিন স্টামবাজার কন্দুলিয়াটোল! দিক্স! যাইবার সময় বরদাচরণ আমাকে দেখিতে 

পান। দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া আমাকে তাহার আলয়ে লইয়! গেলেন । দেখিলাম, 

বরদাচরণ বিলাতি-ভাবাপন্ন হলেও তাঁহার তিতরট! সম্পূর্ণ হিন্দুর ভাবে গঠিত। তিনি 

আযাঘার তাহার একটি কন্তার বিবাহের দিন দেখাইয়! লইলেন। তাহার ছোট ছোট 

মেয়ের] আলির! শিবন্তোত্রমূ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ্ 

তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি খাটি সে কা্কে লোক, ইহার পর মালদছে 

সাক্ষাৎ। মালদহ সাহিত্য-শ্মিলনের পুর্বে তিনি আমাকে ভাকাইর়া লইয়। গিরা একটি কবিতা 

পড়িয়। শুনাইলেন। সে কবিত! গুনিতে শুনিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। 

কবিবরেরও সেই ভাব। আমি তাহাকে আলিগন-পাঁশে বন্ধ করিয়া বলিলাষ “ধন্ত আপনি 

ধন্ত আপনার কবিত্ব-গ্ররতিভা*। বরদাচরণের মত কবি আর নাই। বরদাচরণ সম্মিলনে অব 

মে কবিতাটি পড়িলেন না। তবে ষা€। পড়িয়াছিলেন তাহাতেও শ্রোতৃবৃন্দের শরীর পুপকিত 

হইয়াছিন। ইহার পর কলিকাতা পাহিত্যলন্মিলনে শেষ দেখ। চোখের জলে। কবির 

যাহা কাধ্য কবিত্বের মধো আত্মবিকাশতার সমাবেশন, বরদাঁচরণ তাহা করিকাছেন। আদি 

বরদাডরণকে শ্রেঠ কৰি বলিয়। মনে করি। 
অতঃপর মহামহোপাধ্যার মহাশয় নিয়লিখিত প্রগ্াব করেন। “"মথকবি বরদাচরথ মিতের 

পরলোকগমনে বঙ্গলাহিত্যের যে প্রভৃত ক্ষতি হইয়াছে সাহিত্য-পরিষৎ তাহ সহ্যক উপন্থ্ধি 
ক্করিতেছেন। সাহিতা পরিষদের পক্ষ হইতে কবির শোকসস্তপ্ত পরিবারের নিকট একখানি 
সহবেদন! প্রকাশক সাস্বন।-লিপি ৫প্ররণ কর। হউকশ। 

পঙ্চিত গযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ব মহাশর এই প্রস্তাবের সবর্থন-গ্রনে বেন “বৃকরি 
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বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের রঙ্গপুর অবস্থানকালে ঠাহার সহিত আমার আলাপ পরিচয়ের 

সুযোগ হ্য়। যতকালে তিনি সংস্কৃত অনার পরীক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তত হইতেছিলেন সেই 

সময় একদিন তাহার সেরেস্তার্দারের সাহাষ্যে আমাকে আহ্বান করেন। আমি তাহাকে 

বিবিধ সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ পড়াইতাম। পাঠের সময় তাহার আশ্চর্যা কবিত্ব প্রভাব দেখিয়া মুগ্ধ 

হইয়াছি। তিনি একবারমাত্র পাঠ করিয়া অনেক ছুরূহ কবিতার মর্ম স্ুন্দররূপে উপলব্ধি 

করিতে সক্ষম হইতেন। আমি এপর্যন্ত তিনজন উচ্পপদস্থ র'জকম্মচারীকে পড়াইয়াছি। 

এ, সি, সেন, স্ুর্য্যকুমার অগন্তি ও বরদাচরণ মিত্র । ইহারা সকলেই আমার ছাত্র। কিন্ত 

বরদ1! চরণকে পড়াইয়! যেমন স্ুখী হইগ্লাছি সেরূপ আর কোনও ঘটনায় হইতে পারি নাই। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিগ্তাভূষণ মহাশয় উল্লিখিত প্রস্ঠাবের অনরমোদন করিলে 

সর্বসম্মতিক্রমে উহা! পরিগৃহীত হয়। 

কুচবিহারের পরলো কগত দেওয়ান কালিকাঁদাস দত্ত মহাশয়ের উল্লেখে মহামহোপাধায় কবি- 

সম্রাট পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করতু মচাশয় বলেন-_-আমাদিগের বড় সৌভাগ্য এপর্য্স্ত 

যে সকল বাঙ্গালী বিদেশে গমন করিয়াছেন মকলেই বাঙ্গালীর মুখোল্জল করিয়াছেন। কাশ্মীরে 

নীলাম্বর অতুলনীয় যশোলাঁভ করিয়াছেন । ডাক্তার ঘোষের কথা সকলেই জানেন। জয়পুরে 
কাস্তিচরণের এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, মহারাক্ত অবশেষে তাহার নিকট 

দীক্ষাগ্রহণ করেন। পরলোঁকগত কালিকাদাস দত্ত পূর্বে ডেপুটীম্যাজিষ্রেট ছিলেন । গভর্ণমেন্ট 
অবশেষে তাহাকে কুচবিহারে ৫্রেরণ করেন। কুচবিহারে গনন করিয়া তিনি নান! উপায়ে 

রাজত্বের আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন, সঙ্গীতেও তাহার অন্থরাগ ছিল। 
কুচবিহারে ঠিনি সর্বস্ব! ছিলেন, কেহই তাহার প্রতি বিন্দু মার অসন্ষ্ট ছিলেন না। তিনি 

এমন সুন্দর সুন্দর রসাল কবিতা বলিতে পারিতেন যে, তাহাকে খুব উচ্চ-মঙ্গের কবি বলিতে 

ইচ্ছা! হয়। কাঁলিকাদাসের পরলো কগমনে দেশে 'একজন প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের অভাৰ হইল। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বান কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জনের 

সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্থ ম&াশয়ের অনুমোদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পরিগ্ুহীত হয়। 

রায় কালিকাঁদাস দত্ত বাহাছুরের পরলোকগমনে দেশের ও সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে 

তাহা স্মরণ করির! এই সভা আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন। সভার পক্ষ হুইভে 

পরলোকগত রায়বাহাছবরের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট একখানি সাত্বনালিপি প্রেরণ 

করা হউক। অতঃপর সভাপতিকে ধপ্বাদ প্রদানপুর্বক অনুমান ৭ ঘটিকার সময় সভার 

কার্ধ্য শেষ হয়। 

শ্রীস্থরেক্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী স্ীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
সম্পাদক সভাপতি 
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একাদশ বাঁক তৃতীয় মাসিক অধিবেশন । 

রবিবার+ ১৬ই আশ্বিন ১৩২২, ৩ অক্টোবর) ১৯.৫ 

সময়-_-অপরাহু ৬.৯ ট1। 

উপস্থিতি__ 

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ, আই, সি, এস্, সভাপতি 

ভীযুক্ত রায় শরচ্ন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ বাহাছুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই 
, রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল এ ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাবা- 

এ গুরুগ্রসন্ন লাহিড়ী, জমিদার ব্যাকরণতীর্ঘ 

» যোগেন্দরচন্দ্র বিস্তা ভূষণ ». যতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী, বিএ 
» জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় » রাধারমণ মজুমদ'র 

এ কেদারনাথ বাগচী, ম্যানেজার এ কেশবলাণ বন গ্রস্থাধাক্ষ 

» ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, » ললিতকুমার নিয়োগী, এম, এ, 

ডেপুটীম্যাঁজিষ্টেট কৈলাদরগ্তন উচ্চ ইং স্কুলের 

* যোগেশচন্দ্র সরকার, বি, এল, প্রধান শিক্ষক 

» অনদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহঃ সম্পাদক » কালিদাস চট্োপাধ্যায় 

» পি, সি, সেন, আই, সি, এস্, » ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ 

আলোচ্য-বিষয় | 

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদসা-নির্বাচন। ৩। গ্রস্থোপহার- 

দাঁতৃগণকে ধন্তবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ (ক) রঙ্গপুর কৃষিপনীক্ষাক্ষেত্রের স্থপারিপ্টে্ডপ্ট 

শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বীন বি, এ, মহাশয়ের রচিত প্প্রচলিত কৃষিপদ্ধতি”, (খ) পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত যোগেন্দরচন্্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত “বঙ্গে তন্্র-শাস্ত্রের চ্চ1”। ৫ | বিবিধ। 

্ নিদ্ধারণ। 

১। গ্রস্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্ৃকর্তৃক গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও 

সর্বসক্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 

২। এই অধিবেশনে কোনও সদস্য নির্বাচিত হন নাই। 

৩। শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাম বি, এ, মহাশয়ের রচিত প্রচলিত পকৃষি-পন্ধতি” নামক 

বিস্তৃত প্রবন্ধ সময়াভাবে এ আঁধবেশনে পঠিত হইল ন|। আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে। 
৪। সাহিত্যিক ৬আম্বকাচরণ গুপ্ত, ৬বতীশ্চন্ত্র সমাজপতি ও কবি স্ুকুমারী দেবীর 

মৃত্যুতে এই সভ! শোক প্রকাশ করিলেন। 



একাদশ বর্ষের কার্য-বিবরণ ২১ 

৫1 অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ববক রাত্রি ৭৯ টার সময় সভার 

কার্য শেষ হইল। 

শ্ীঅন্নদাচরণ বিগ্ালঙ্ক।র ল্লীললিতকুমার নিয়োগী 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 

একাদশ বাঁষিক চতুর্থ অধিবেশন 

রবিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, (১৩২২) ২৮শে নবেম্বর, (১৯১৫) সময় ৫1*টা 

উপস্থিতি 

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার নিয়োগী, এম্ এ, সভাপতি । 

নরেন্দ্কুমার নিয়োগী, সুপরিণ্টেপ্ডেপ্ট, কোচবিহার ছ্রেট। 

পণ্ডিত অন্নদাচরণ [বিস্তালঙ্কার ৷ 

এ, আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই। 

এ কেশবলাল বনু গ্রস্থাধ্যক্ষ। 

» গুভাসচন্দ্র ঘোষাল। 

এ গোপালচন্্ ভট্টাচার্য । 

» নুরেন্রচন্ত্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক । 

আলোচ্য বিষয় 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদল্ত-নির্বাচন | ৩। খ্রন্থোপহার- 

দতুগণকে ধন্তবাঁদজ্ঞাপন। ৪। রঙ্গপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিতা সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনের 

সংবাদ জ্ঞাপন। ৫ গ্রবন্ধ--শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্ক তীর্থ মহাশয়ের রচিত প্ায়শান্ত্রে 

উপকারিত1”। ৬ । বিবিদ। 

সহকারী ও তৎসহুকারিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ নিয়োগী মহাশয়ের গ্রস্থাবে 

ও শ্রীধুক্ত কেশবলাল বন্থু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতকুমায় 

নিয়োগী এম্ এ, মহাশয় অগ্তদিবনীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 

নিগ্ধারণ 
১। গত অধিবেশনের কার্য/-বিবরণ পঠিত, গৃহীত ও সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষয়িত হইল। 
২। এই সভা কোনও নূতন সন্ত নির্ববাচিত হুন নাই। 
৩। মিগ্নোক্ত গ্রস্থগুলি উপহারঙাতৃগণকে ধন্তবাদপুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত 

হইল। 

ঠ্ট 
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গ্রন্থের নাম উপহারদাতৃগণেয় নাম 

কোর্্-_ আন 

| থান তছলীমউদ্দিন আহাম্মদ বাছাদুর বি, এল্ 
ঠিয়পয়গন্থরের প্রিয় কথা 

পুরোহিত কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্্নাথ মিত্র 

| আন্দুল-রাজবাড়ী, হাওড়া। 

জ্বরতত্ব ও কীটানুতত্ব 
| বৈস্তরত্ব শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভৃষণ। 

চিকিৎসাতত্ব ও ভবৌষধ 

৪ উত্তরব্গ-সাহিত্য-সম্মিলমের নবম অধিবেশন আগামী ইষ্টারের অবকাশে রঙ্গপুরে 

আহৃত হইবে এতৎ সংবাদ সভার সমক্ষে বিজ্ঞাপিত হয়। দত্বরেই অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন- 

পূর্বক সম্মিলনের সভাপতি গির্বাচনাদি কার্ধা সম্পন্ন করার জন্ত সভা রঙগপুরের বিস্কোখ্সাহী 

মহাত্মাগণকে আহ্বান করিলেন। 

৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভব্রপ্রন তর্কতীর্থ মহাশয়ের গ্ন্যায়-শাস্পের উপকারিতা” প্রবন্ধ 

শ্রীযুক্ত পপ্তিভ অন্নর্দাচরণ বিগ্ভালঙ্কার কর্তৃক পঠিত হইল। 

প্রবন্ধালোচন! 

শ্রীধুক্ত সুরেন্দ্রচন্্র যাুচৌধুরী সম্পাদক মহ্তাশয় বলিলেন__- এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ যুক্তিপুর্ণ 

হইয়াছে। অধুন! বিদ্যালমসমূহে ন্তারশাস্ত্রের চর্চা এবং সঙ্গে সঙ্গে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় 

তায়গ্রস্থদমুহ রচিত হওয়া প্রয়োজন । বালকগণ অল্প বয়স হইতে ধীরে ধীরে ন্যায়ের 

উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম কৰিতে সমর্থ হইলে ও তাহাদিগের চিন্তাশক্কি তদগসারে গঠিত হইলে 

_ একদিকে যেমন চিন্তাশীল ব্যক্তির সংখ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি তরল ভাবপূর্ণ অপাঠ্য 

পুস্তকের ফলে সাহিঠোর গৌরব ও প্রভা ন্ট হতে পারে না। অধুনা পাশ্চাত্যভাবে 

বহার উচ্চশিক্ষা! লাভ করিয্া থাকেন, তাহারাই প্ররুততাবে কিয়ৎ পরিমাণে স্ায্ন ও দর্শণ- 

শান্তর পাঠ করেন! অন্যথ। স্তায়ের চর্চ। আদৌ নাই বণিলেও বোধ হয় অতুয্জি হয় না। 

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার নিয়োগী এম, এ সভাপতি মহাশয় বলিলেন--প্রবন্ধলেখক জ্ঞান- 

বিজ্ঞানের প্রতি বিভাগেই স্যারের উপযোগিতা সুন্দরতাবে প্রতিপার্দন করিয়াছেন। যেদেশ 

স্তায়ের জন্মভূমি, যে দেশে নব্য সায় বলিয়া এক অভিনব ্তায়দর্শনের আবিষ্কার হইয়াছিল, 

সেই দেশেই ন্তায়-চর্চার এইরূপ অবনতি দেখিলে কাহার না ছঃখ হয়া অধুন! শিক্ষার 

সঙ্গে সঙ্গে ন্তায়-চ্চ। বৃদ্ধি পাইলে উহ্বার ফলে দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। 

শরীন্থরেন্দ্রন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ব 
সম্পাদক সভাপাত 



একাদশ বর্ষের কার্ধ্য-বিবরণ ২৩ 

একাদশ বাষিক পঞ্চম অধিবেশন 

বুধবার, ২৬শে মাঘ, (১৩২২), ৯ই ফেব্রুয়ারী, (১৯১৬), 

সময়-_-অপরাস্থু ৫॥০ট। 

উপস্থিতি 

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ব, তর্কক। 

*. অন্নদাচরণ বিদ্যালক্কার। 

» কেশবলাল বন গ্রস্থাধ্যক্ষ। 

এ দীননাথ বাগছী, বি, এল্। 

» কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল্। 

আলোচ্য বিষয় 

১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদন্ত-নির্বাচন। ৩। পুথি ও 

পুস্তকোপহারদ[তিগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন । ৪1 প্রদর্শন--শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশর 

কর্তৃক উপহৃত মৃগশ্গারৃতি পরগাছ!। প্রবন্ধ__শ্রীযুক্ত পক্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ব-সরম্বতী 

এম্, এ মহোদয়ের ণধর্মপালের তাম্রশাসন” । ৬। শোক-প্রকাশ-পরিষদের সদন্ত ময়মন- 

সিংহ্নিবাসী সভীশচন্দ্র চক্রবন্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে । ৭। বিবিধ। 

নির্ধারণ 

নিদ্দিষ্ট সংখ্যক সদন্ত উপস্থিত ন! হওয়ায় সর্বসন্মতিতে এই অধিবেশনের কার্ধ্য স্থগিত 
রাখ! হইল। 

শ্রীঅন্নদাচরণ বিগ্তালঙ্কার শ্রীহদয়নাথ তর্করত্ব-তর্ক ক 
সহঃ সম্পাদক সভাপতি 



২৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

একাদশ বাঁধিক স্থগিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 

রবিবার, ২৭শে চৈত্র ১৩২২), ৯ এপ্রিল (১৯১৬), 

সময়-_অপরাহু ৬ট 

উপস্থিতি 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ব, তর্কক--সভাপতি। 
এ পণ্চিতকেশরা কবিসম্রাট পণ্ডিতরা মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব । 

» যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্। 

ভূজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ, ভেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট । 

যোগেশচন্ত্র সরকার বি, এল্। 

বুন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্যা বি এ। 

রজনীকান্ত মৈত্রেয় । 

পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাঁবা-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। 

এ... 5. আন্নদাচরণ বিদ্কাল্ক্কার-_সহঃ সম্পাদক । 

মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ)ায়। 

, সুরেক্্চন্ত্র রা়চৌধুরী-_-সম্পাদক । 

এই সভার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিস্তাতূষণ (ময়মনসিংহ ) মহাশয় যোগদান 

করিফজাছিলেন। 

আলোচ্য-বিষয় 

১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদন্-নির্বাচন ' ৩। পুথি ও পুম্তক 

উপহারদাতগণকে কৃতজ্ঞঙা-জ্ঞাপন । ৪। প্রদর্শন__ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশদ্ কর্তৃক 

উপহৃত *মৃগশৃঙ্গাকৃতি গরগাছ1”। ৫ । প্রবন্ধ--শীযুক্ত পল্পনাথ বিদ্যাবেনোদ তত্বসরন্বতী 

এম্ এ মহোদয়ের ন্ধর্মপালের তাত্রশীসন+ | ৬। শোঁকপ্রকাশ_(ক) প্রবীণ একনিষ্ঠ 

সাহিত্যিক ব্যোমকেশ মুস্তফী ও (খ) পরিষদের সদন্ত ময়মনসিংহ নিবাসী সতীশচন্ত্র চক্রবস্তী 

মহাশয়ের পরলৌকগমনে। ৭। বিবিধ। 

নির্ধারণ 

১। গত অধিবেশনের কার্যয-বিবরণ গৃহীত হইল। 

২। নিয্ললিখিত ব্যক্কিগণ সভার সদস্ক নির্বাচিত হইলেন। 



সদস্ত 

শ্রীযুক্ত নবাবআঁদ| আফ.তাঁফমালি, বগুড়! 

এ. উমেন্্রচন্ত্র দত্তচৌধুরী, দেউলপাড়। 

এ স্রামাচরণ রায়, ভিতরবন্দ 
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, জ্ঞানেন্্রলাপ রায় এম্ এ, বি এল্ 

পগুত অক্ষয়বমার শাস্ত্রী 

কবিরা হেমচন্দর দেন 

মোহাম্মদ ছমিরউন্দীন আহাম্মৰ 
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৪1 শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র রায় মহাশয় কর্তৃক উপহৃত “মৃগশূঙ্গা্কতি পরগাছা/ সাদরে 

গৃহীত হইল। 

৫। যশোহরে আহত নবম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে এ সভার গ্রতিনিধিক্ূপে উপস্থিত 

হওয়ার জন্ত নিম্নলিখিত সদস্তদিগকে নির্বাচিত কর! হইল। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসপ্তপ--যোক্তার। 

» রাসবিহ্থারী ঘোষ এ 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পৃসি. 
শরিধদের 

্ ১৮ পল বঙ্গ 

রি মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় 

» ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ 

» যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্ 

» যোগেশচন্ত্র সরকার বি, এল্ 
«এ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ 

এ স্ুরেন্্রচন্দ্র রাঁয়চৌধুরী-_-সম্পাদক। 

৬। বোমকেশ মুস্তফী, সতীশচন্দ্র চক্রবন্তী এবং সারদাগোবিন্দ তালুকদার মহাশয়: 
আয়ের মৃত্যুতে সভা শোকপ্রকাশ করিতেছেন। বিগত ১৯শে চৈর শনিবার প্রাতঃকাল 

পচটার সময় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 1 বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । 

বাণীর একনিষ্ঠ সেবক বঙ্গীয়-পাহিতা-পরিষদের প্রাণস্বর্ূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের 

অকালমুত্যুতে বঙগীয়-সাহিতা-পরিষদের এবং বঙ্গসাহিত্যের যাঁরপর নাই ক্ষতি হইয়াছে 

সন্দেহ নাই। যতাদন সাহিতা-পরিষৎ থাকিবে ততদিন উহার সহিত ব্য'মকেশ বাবুর 

স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে । পরিষদের জন্ত তিনি জীবানর অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন 

আমরা সকলেই ভগবানের নি কট ত্াচার পরলোকগত আত্মার শাস্তি কামনা! করিতেছি। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপনাস্তর সভার কার্ধা শেষ হইল। 

প্রীস্থরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ব-তর্ককণ 
সম্পাদক সভাপতি 



] 
রল্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন রুত শক্তিবিষয়ক আদি গ্রন্থ । 

ডিমাই ৮ পেজী আকারের প্রায় ৫** পৃষ্ঠার সম্পূণ এই হপৃহৎ উপাদের সটাক গ্রন্থের অর্দমূলা-.ক।গঞ্জের | 
মল।ট ॥* আন!, উতৎকৃ্ট বাধাই করা ॥* মানা । বাঁহাদে আবঠা' হইলে পঞ্র লিথিলে ছিঃ শি তক 
“প্ররিত হইয়। থাকে। | 

২।  আহিকাচারতববশিক্ট 
কোচবিহার।ধ্পিতির তৃতপূর্বব রাজমন্ত্রী ্গীয় শিব গসাঁদ বক্লী মহাশয়ের সঙ্কলিত "গাঁহিক্লাচারতত্বাবশিষ্ট 

নামক একখানি অভিনব স্মৃতিগ্রস্থ তৎপৌ্র শরীযুক্ত প্রমদারগ্রন বক্সী মহাশয়ের সম্পূ নাহায্যে প্ডিশ প্রযুক 
"কাকিলেশখবর বি্যারত্ব এম, এ মহাশয়ের সম্পাদদেকতায এই সভ। হইতে পুনম়্রত কফ” ১) 

ব্ক্কিগণের পক্ষে মূল্য ॥* আনা মা । | 

৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। (হিন্দরাঁজত্ব ) 
মালদহের হযোগা পগ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবত্তাঁ মহাঁশ/য়র সঙ্কলিত, এই ইতিহাসগ্রস্থ সম্ভার 

পরস্থাবলীতুক্ত হইঢা মুদ্রিত হইয়াছে । মূল্য কাগজের মলাট দ* এবং সন্দর বীধাই কর! ১ টাকা। 

৪| রঙ্গপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ (যন্্স্থ) 
রঙ্গপুর ডিষ্ী বোর্ডের সাহাযো এই খ্রস্থ মভা হইতে মঙ্কলিত হইয়া! প্রকাশিত ও সঙ্গণের মধো 

'বনামুলো বিতহিত হইবে। ১৯১০-১১৭; অন্ধে এই গ্রস্তেপ মুদ্রণব্য॥ মধ্যে প্রাক বোর্ড ৫** পাঁচশত 
ডাকা শাহাম্য করিয়ছেন। এঠ গ্রন্থে রঙ্গপুরের যাষহীয় পুরাতত্ব ও কুষিণাণিজযাদির িসরণ চিঞজাদি সহ 
প্রকাশিত হইবে । 

৫1 বগুড়া--সেরপুরের ইতিহাম । 
বঙ্গের হুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণু সহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত | মূল্য ॥* আঁট আঁল। মান্জ। 

৬। সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি। 
বগুড়ীর ভক্তকবি সাধকা গ্রগণ্য হ্ব্গায় গৌবিন্দচন্জ চৌধুরা মহাশয়ের অপ্রকাশিত সাধনসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত 

হইয়। ভাহার ছুংস্থ পরিবারবর্গের সাহাষ্যার্থ সছা কর্তৃক প্রক!শিত হইয়াছে । এই ভুক্কুকবি ও তাহার 
সঙ্গীতের পরিচয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই অবিদিত নাই । আশা করি, কবিবরের প্রতি সন্মানপ্রদর্শনার্থ ও ঠাঙ্গার 

পরিবারবর্গের সাহাষ্যকল্পে প্রত্যেকেই নগদমূল্য ॥* আন! মাত্র দিয়া এই গ্রন্থ-খানি ক্র্প করিবেন । 

৭) বগুড়ার ইতিহাস। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ) 
জীষুক্ত প্রচাসচন্ত্র সেন বি, এল মহাশয়ের রচিত, এই গ্রশ্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্তৃক 

বিভ্বৃততীঁধে সন্কলিত হইয়াছে । মুলা দ* ও ১1, এই নার সভ্যঙণের পক্ষে 1%* ও ॥৮* আনা মাত্র। 

”৮। পালিপ্রকাশ--ভ্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী প্রণীত | 

ম্জা ২৪*, বাধান ৩ টাকা; প্রবেশক, লী ও শব্মকোধ সহ, পাঁলিশিক্ষার উপর্ষোগী উৎকৃষ্ট ও 

নুচৃহৎ প্রস্থ পরীর সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 

৯1 অন্তুতাচার্য্ের রামায়ণ ( আদিকাু) 
উত্তরবঙ্গের এই বৃ রামায়ণ দ্বীধাপতিয়ার হযোগা সাহিতাসেবী রাজকুমার শ্রীধুক্ত শরৎকুমার রায় 

-প্রণে সীকান্ত চক্রবত্তা মহাশয়ের 
এম, এ মহোদয়ের অর্থান্কূল্যে ও গৌড়ইতিহাস-প্রণেত। শ্রীযুক্ত প্ডিত রজল | 

সম্পাদকতার বিশ্বকোবষস্ত্রে যুত্রিত হইরাছে। কেঘল আদিকাই রয়েল আটপেজী আকারে ৩৫ কর্ণার 

সমাপ্ত হইয়াছে । সভাগখ বিনামূল্যে পাইবৈন । সত্যেতর বাক্তির পক্ষে আদিকাণের মূল্য ১.টাক। সা ।  " 














